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ATA DA 8ª REUNIÃO DA CÂMARA DE GRADUAÇÃO DA UNIFESP, CAMPUS
OSASCO, EM 27.09.2013.
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Ao vigésimo sétimo dia do mês de setembro do ano de dois mil e treze, realizou-se, na
sala de reuniões 1 da UNIFESP, campus Osasco, localizado à Rua Angélica, número 100,
Jardim das Flores, município de Osasco, a 8a Reunião Ordinária da Câmara de
Graduação da UNIFESP. Estiveram presentes a Profa. Dra. Márcia Carvalho de Azevedo,
coordenadora do curso de Administração, Prof. Dr. Arthur Bragança de Vasconcellos
Weintraub, coordenador do curso de Ciências Atuariais, Prof. Dr. Julio Cesar Zorzenon
Costa, vice-coordenador do curso de Ciências Econômicas, representando o Prof. Dr.
Eduardo Luiz Machado, que justificou sua ausência por participação em banca
examinadora no mesmo horário; Prof. Dr. Marcello Simão Branco, coordenador do EixoComum, e a Profa. Dra. Claudia Alessandra Tessari, vice-diretora do campus Osasco,
que presidiu a sessão iniciada às dez horas e quinze minutos. Tratou-se do seguinte:
Informes: I) Projeto da EPPEN contemplado pelo CT-Infra FINEP: a Profa. Claudia
Tessari compartilhou a boa notícia e falou sobre os equipamentos e a utilização do
laboratório, explicou também que os professores organizadores do projeto iniciariam
discussões e divulgação a fim de chamar outros pesquisadores do campus para
participarem; II) II Fórum de Graduação: discorreu-se sobre as três questões problema
a) como promover o trabalho docente na graduação, (b) a valorização da graduação e
docência e (c) como promover a inclusão de alunos. Ficou acordado que essas questões
deveriam ser discutidas previamente pelos cursos e as respostas e/ou sugestões seriam
submetidas à próxima reunião da Câmara de Graduação para, posteriormente, serem
apresentadas no fórum. Todos concordaram que o chamamento deveria ser geral para
ampliar a participação no fórum; III) Ciclo de debates sobre Projetos Pedagógicos,
multidisciplinaridade e eixos comuns: foi explicado que se trata de uma iniciativa para
discutir os eixos norteadores do campus. Foi informado que a primeira conversa seria
com a Profa. Angela Aparecida Capozzolo, que falará sobre a experiência do Eixo
Comum no campus da Baixada Santista, registrada também em livro sobre o tema.
Esclareceu-se que, apesar de a área da palestrante ser a saúde, esperava-se que a
temática pudesse, de alguma forma, enriquecer a proposta de interdisciplinaridade do
nosso campus. Também foi informado que a apresentação será seguida de debate; IV)
Registro acadêmico das Atividades Complementares: Retomou-se os pontos
levantados na reunião anterior e lembrou-se que, na ocasião, fora aventada a
possibilidade do departamento de TI desenvolver uma planilha de registro dessas
atividades, porém, chegou-se à conclusão que os próprios cursos deveriam pensar em
um tipo de formulário para posterior padronização. Foi levantada também a questão das
monografias e trabalhos de conclusão de curso que necessitam de igual normatização.
Pauta: 1) Planejamento do calendário de aulas dos professores temporários: (a) foi
apresentado quadro com os nomes dos docentes temporários e onde estão alocados
neste semestre letivo. Estabeleceu-se que os coordenadores conversariam com esses
professores para acompanhar a reposição de aulas (se necessária) a fim de que eles
consigam terminar o semestre antes do encerramento de seus contratos. (b) os
coordenadores presentes solicitaram que a direção enviasse pedido de prorrogação dos
contratos, visto que os concursos previstos não seriam realizados a tempo de os novos
docentes conseguirem iniciar suas atividades juntamente ao início do próximo semestre
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letivo. 2) Calendário da graduação: Informou-se que a Prograd estimulava a discussão
do calendário nas Câmaras de Graduação antes que fosse levado ao Conselho de
Graduação para aprovação, em outubro. Esclareceu-se que o calendário de 2014 fora
elaborado de forma a contemplar todos os cursos da UNIFESP. Após análise do
calendário proposto pela Prograd, os coordenadores de curso presentes sugeriram as
seguintes alterações para serem levadas ao Conselho de Graduação: (a) alterar o fim do
semestre letivo de 09/dezembro para 12/dezembro/2014 e (b) incorporar as pontes dos
dias 14/junho e 27/outubro/2014; 3) Núcleo Docente Estruturante dos cursos: Foi lido o
regulamento do NDE do curso de Administração e ficou decido que as sugestões feitas
durante a reunião deveriam ser incorporadas e o texto reapresentado de acordo. A Profa.
Dra. Claudia Tessari lembrou que o curso de Economia ainda não havia apresentado
NDE e que os demais estavam pendentes de aprovação. 4) Definição de critérios e
distribuição de salas de reuniões para os cursos: a Profa. Claudia anunciou que
seriam disponibilizadas aos cursos e ao eixo comum 5 salas para reuniões localizadas no
3o. andar. Sugeriu que a sala maior fosse utilizada conjuntamente pelos cursos de
Ciências Atuariais e Ciências Contábeis. Também sugeriu que as outras 4 salas fossem
sorteadas entre os demais cursos e o eixo comum. A sugestão foi aceita por todos os
membros da Câmara e as salas estabelecidas em sorteio. Ao Eixo Comum coube a sala
de reuniões da sala 42 e as demais áreas, na sala 44, foram assim distribuídas: sala 1 –
Ciências Econômicas, sala 2 - Administração, sala 3 - Relações Internacionais e a sala 4 Ciências Atuariais e Ciências Contábeis; 5) Planejamento da Jornada Internacional “O
Brasil e o Cenário Internacional: crise, mudanças, oportunidades”, no campus
Osasco: foram explanados o propósito da jornada e a estrutura do evento, ambos
aprovados.
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Osasco, 27 de setembro de 2013.
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_________________________________________
Profa. Dra. Claudia Alessandra Tessari
Vice-Diretora Acadêmica
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__________________________________________
Profa. Dra. Márcia Carvalho de Azevedo
Coordenadora do curso de Administração
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__________________________________________
Prof. Dr. Marcello Simão Branco
Coordenador do Eixo Comum/ Multidisciplinar
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__________________________________________
Prof. Dr. Julio Cesar Zorzenon Costa
Docente representante do curso de C. Econômicas
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__________________________________________
Prof. Dr. Arthur Bragança de V. Weintraub
Coordenador do curso de Ciências Atuariais
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__________________________________________
Maristela Bencici Feldman
Secretária Executiva

