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ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE GRADUAÇÃO DO CAMPUS 1 

OSASCO, EM 14.02.2014. 2 

Ao décimo quarto dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e quatorze, realizou-se, no auditório 3 

da UNIFESP, campus Osasco, localizado à Rua Angélica, número 100, Jardim das Flores, 4 

município de Osasco, a 12ª Reunião Ordinária da Câmara de Graduação da UNIFESP. Estiveram 5 

presentes o Prof. Dr. Murilo Leal Pereira Neto, diretor do campus Osasco, que presidiu a sessão; a 6 

Profa. Dra. Claudia Alessandra Tessari, vice-diretora do campus; a Profa. Dra. Nena Geruza Cei, 7 

representante do curso de Ciências Contábeis; Prof. Dr. Marcos Salles, representante do curso de 8 

Relações Internacionais, Sr. Marcelo Paes, representante dos Técnicos Administrativos em 9 

Educação; Prof. Dr. Eduardo Luiz Machado, coordenador do curso de Ciências Econômicas; Profa. 10 

Dra. Rosangela Toledo Kulcsar, representante do Eixo Comum; e a Profa. Dra. Marcia Carvalho de 11 

Azevedo, coordenadora do Curso de Administração. Às 10h15min o Prof. Murilo deu início à 12 

sessão repassando aos presentes os informes da reunião do Orçamento e do último CONSU. 1º 13 

informe: o campus Baixada Santista está a procura de um novo imóvel para o Instituto do Mar para 14 

alocação de mais três cursos. Houve greve dos funcionários terceirizados por falta de pagamento, 15 

sendo regularizado na última quarta-feira. Houve denúncia de trote violento com atitudes racistas. 16 

2º informe: será entregue em 28/02 o novo prédio do campus São José dos Campos e o semestre 17 

letivo começará no novo prédio com a presença da Presidente da República, Dilma Rousseff. 18 

Campus SP: o novo Instituto de Traumatologia foi inaugurado com 60 leitos. Campus Osasco: 19 

foram iniciados os trabalhos da UAB, sendo que nosso campus participará com 2 cursos, de Gestão 20 

Pública e Gestão Pública Municipal. Matrículas: a média de preenchimento foi de 40 a 50%, na 21 

segunda chamada 80%. A Secretaria de Relações Internacionais está sendo reestruturada tendo 22 

como coordenadoras as professoras Olgária, de Guarulhos e Miriam, do campus São Paulo. A 23 

secretaria fará convênios internacionais, centro de idiomas etc. A Prof.ª Márcia trata a questão como 24 

prioridade para 2014, no que diz respeito à realização de intercâmbios. Sugeriu reunião com a 25 

Secretaria e docentes de Osasco. Prof. Murilo esclareceu que pedidos podem ser feitos diretamente 26 

à Secretaria e colocou que fará o convite. Último informe: campus Diadema está vivendo uma crise 27 

que resultou na renúncia da diretora acadêmica. Relatou sobre a comissão presidida pela Prof.ª Ana 28 

Bretas com participação da Congregação e Comissão formada pelos docentes de Diadema. Houve a 29 

leitura de uma carta dos docentes do campus com mais de 100 assinaturas. Reunião sobre 30 

orçamento: ano passado orçamento da Unifesp ocorreu em abril. Em 2014 a lei orçamentária foi 31 
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aprovada, porém, não há critérios para distribuição, para o rateio do custeio. Em 18/02 a PROPLAN 32 

e PROADM virão à Congregação do campus para estabelecer planejamento, depois será feito 33 

reunião com a reitoria para definição. Segundo semestre será feita negociação para complemento do 34 

orçamento. 1º ponto de pauta: nossa Câmara de Graduação não possui regimento interno e está 35 

funcionando por resoluções que estamos adotando, portanto, temos que regulamentar, sendo que o 36 

diretor acaba centralizando todas as demandas. Prof. Marcos comentou que falta clareza das 37 

competências da Câmara em relação à Congregação. Prof. Murilo esclareceu que a Congregação é o 38 

órgão máximo do campus, algumas decisões precisam ser submetidas à Congregação. Os 39 

professores leram a proposta do regimento e houve discussão quanto ao número de representantes 40 

por área. A Prof.ª Nena defendeu 1 representante por curso. Prof. Eduardo salientou que quanto 41 

mais pessoas, mais complicados ficam os processos. Prof.ª Márcia defendeu composição mais 42 

sucinta com representação mais enxuta. Observou a necessidade de representação de um estudante 43 

do período integral e período noturno, pois são realidades diferentes. Prof.ª Cláudia concordou com 44 

Prof.ª Márcia que a secretaria de graduação é fundamental na composição, porém, lembrou que 45 

outros setores como NAE, Biblioteca também seriam. Prof. Murilo explicou que o NAE está ligado 46 

a questões psicológicas dos alunos. O campus está crescendo e as representações também crescerão. 47 

Os discentes não têm tanta participação na Congregação e talvez uma representação por curso 48 

garanta a representatividade. Prof.ª Heloisa defendeu a participação da biblioteca. Na redação do 49 

Regimento da Câmara, a Prof.ª Marcia sugeriu no art. 5 no que diz respeito à suplência: 50 

coordenador/vice e 1 suplente fixo. Todos concordaram. Sugeriu-se a representação discente pelo 51 

D.A. Alteração do artigo 19, com a seguinte redação: “cabendo ao presidente o voto de minerva”. 52 

Todos concordaram. Houve também a concordância dos presentes quanto à representação na 53 

Câmara do técnico-administrativo Sr. Marcelo Paes, chefe da secretaria de graduação e o 54 

representante da Comissão de Apoio à Biblioteca e seu presidente. Nos casos de desempate, o 55 

diretor dará o voto de minerva. O D.A será consultado para abertura do processo que elegerá seus 56 

representantes discentes, sendo 1 do integral e 1 do noturno. O mandato dos estudantes não 57 

permitirá recondução. O Regimento da Câmara de Graduação foi aprovado por unanimidade. 2º 58 

ponto de pauta: Prof.ª Claudia informou que as coordenações receberão novo formulário para ajuda 59 

na visita dos representantes do MEC até 19/02. Prof. Eduardo questionou até quando os cursos 60 

devem terminar o preenchimento para conferência da PROGRAD, inclusive, lembrou da 61 

necessidade de os cursos concluírem seus projetos pedagógicos. Prof. Marcos lembrou sobre a 62 
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importância dos requisitos legais, matriz curricular, educação ambiental, acessibilidade etc. 3º ponto 63 

de pauta: Prof. Murilo relatou sobre a renovação de contrato dos professores temporários e que a 64 

vigência será até abril, sendo que a renovação será feita pela Diretoria Acadêmica. 4º ponto de 65 

pauta: regimento da PROGRAD foi aprovado, mas haverá mudanças. Leitura dos 66 

acompanhamentos: não temos representantes em algumas coordenadorias. Prof. Murilo informou 67 

que na próxima reunião entrará como ponto de pauta, mandar para os cursos quais as 68 

coordenadorias e solicitar representações. Às 12 horas e 53 minutos a reunião foi encerrada e esta 69 

ata foi lavrada por mim, Lilian B. de Oliveira, Secretária da Câmara de Graduação. 70 

 Osasco, 14 de fevereiro de 2014. 71 

_________________________________________  72 

Prof. Dr. Murilo Leal Pereira Neto 73 

Diretor Acadêmico 74 
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_________________________________________ 77 

Prof.ª Dra. Claudia Alessandra Tessari   78 

Vice-Diretora Acadêmica  79 
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_________________________________________ 81 

Prof.ª Dra. Nena Geruza Cei 82 

Representante do curso de Ciências Contábeis 83 
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Prof. Dr. Eduardo Luiz Machado 86 

Coordenador do curso de Ciências Econômicas 87 
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Prof. Dr. Marcos Salles 92 

Representante Curso de Relações Internacionais 93 

 94 

_________________________________________ 95 

Prof.ª Dra. Rosangela Toledo Kulcsar  96 

Representante do Eixo Comum 97 

 98 

_________________________________________ 99 

Marcelo Paes 100 

Representante dos Técnicos Administrativos em Educação 101 

 102 

________________________________ 103 

Profa. Dra. Marcia Carvalho Azevedo  104 

Coordenadora do Curso de Administração 105 

 106 

_________________________________________ 107 

Lilian Bispo de Oliveira 108 

Secretária Executiva 109 


