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ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE GRADUAÇÃO DO CAMPUS 1 

OSASCO, EM 14.03.2014. 2 

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

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

de Osasco, a 13ª Reunião Ordinária da Câmara de Graduação da UNIFESP. Estiveram presentes o 5 

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

Nena Geruza Cei, representante do curso de Ciências Contábeis; Prof. Dr. Flávio Rocha de Oliveira, 7 

representante do curso de Relações Internacionais;  Prof. Dr. Eduardo Luiz Machado, coordenador 8 

do curso de Ciências Econômicas; Prof. Dr. Mauri A. Oliveira, representante do Eixo Comum; e o 9 

Prof. Dr. Bolivar Godinho, representante do Curso de Administração. Às 10h10min o Prof. Murilo 10 

deu início à sessão repassando aos presentes os informes da reunião do último CONSU. 1º) Prof. 11 

Murilo informou que houve definição de créditos para rateio do orçamento para 2014 com 12 

aprovação de GT dos campi e reitoria para elaborar critérios mais duradouros para rateio do 13 

orçamento, pois os critérios da ANDIFES não são coerentes com a realidade da UNIFESP. Foi feita 14 

uma lista com 22 itens de custeio, para os quais foi destinado 60% do orçamento geral. O 15 

orçamento de Osasco veio abaixo do esperado e a reitora se comprometeu a efetuar uma 16 

equalização. 2º) Ingresso para concursos: após problemas com concursos de Diadema com o 17 

Ministério Público Federal, a Procuradoria sugeriu alterações nos concursos. Após discussão a pauta 18 

ficou para o CONSU extraordinário de abril. Prof. Murilo mencionou que irá enviar por e-mail o 19 

material da resolução proposta com tabela de pontuação pré-estabelecida, e destacou a necessidade 20 

de se pensar numa proposta sobre a questão para ser levada ao CONSU. Sugeriu reunião para 26/03 21 

às 10:00. Todos concordaram. 3º) Congresso UNIFESP previsto para 21 de setembro. Será de 22 

caráter institucional com o objetivo de discutir várias temáticas. Será paritário, com 100 23 

representantes docentes, 100 discentes, 100 técnicos administrativos, com distribuição proporcional 24 

ao número de servidores e discentes por campus. Osasco terá 6 vagas de docentes, sendo 3 25 

indicadas pela Congregação e 3 em assembléia. 3º) Aprovação da flexibilização da jornada de 30 26 

horas, será feita segundo critérios da lei, com pilotos e posterior avaliação. 4º) Foi formada 27 

comissão para definir critérios de concurso para professor Titular. 5º) Haverá implantação da 28 

Ouvidoria Unifesp por campus, sendo que no momento há um ouvidor geral. 6º) Informe campus 29 

Diadema: a diretora renunciou, assumindo a vice-diretora. Após reunião da Congregação Diadema 30 

foi solicitado a renúncia da vice-diretora. Foi eleito um diretor pró-tempore que está abrindo novo 31 
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processo eleitoral. 7º) Concurso Atuariais: já foi homologado um concurso, sendo que em outro 32 

houve a falta de membros titulares e suplentes. O Pró-Reitor adjunto de graduação solicitou 33 

repactuação de vagas do campus devido a reunião que a reitora terá com o MEC sobre vagas 34 

docentes. Profª Nena mencionou que seria melhor aguardar avaliação do MEC, que irá gerar 35 

aproveitamentos. Profº Murilo informou que alguns cursos têm data marcada para visita dos 36 

avaliadores do MEC, outros não. Sugeriu prazo de 15 dias para o levantamento. Todos 37 

concordaram. Prof.  Mauri levantou a dúvida se como professor da EAD poderia complementar as 38 

horas com a graduação e a pós. Prof. Murilo pediu que verificasse junto à secretaria da UAB. 1º 39 

ponto de pauta: Foi publicado o novo regimento da PROGRAD que está diferente do nosso 40 

regulamento. Um exemplo: 5% da carga horária de estudos era integralizado, agora são 50%. 41 

Apresentou a todos uma tabela comparativa apresentada pela Profª Cláudia. Apresentou outro 42 

exemplo de caso ao cursar as disciplinas nos últimos 5 anos onde o regimento da Prograd prevê 43 

recesso. Prof. Eduardo manifestou preocupação, uma vez que a dúvida é ser referendado à 44 

Comissão de Curso, pois haverá tempo para passar pela Comissão, pois os pedidos de 45 

aproveitamento são muitos. O professor avalia, o coordenador aprova ad referendum e a Comissão 46 

aprova em reunião. Prof. Eduardo mencionou sobre aproveitamento das eletivas, se há necessidade 47 

de pormenorizar, inserir mais um artigo, porém, isso não é previsto no regulamento da Prograd. Prof 48 

Bolivar sugeriu acréscimo no art. 4º sobre as eletivas. Será feita a alteração na redação. Prof. Murilo 49 

sugeriu manter os 5 anos sem recurso. Profª Nena sugeriu que o acréscimo das eletivas entre 50 

parágrafo 2º. todos concordaram. 2º ponto de pauta: Informativo visita do MEC para o curso de 51 

Relações Internacionais, que ocorrerá na segunda, 17/03. Todos concordaram que após visita sejam 52 

feitos relatórios com síntese das principais ocorrências, a fim de orientar os cursos que receberão 53 

visitas em seguida. O curso de Economia receberá os avaliadores em 24 e 25/03. 3º ponto de pauta: 54 

Regimento interno da Câmara de Graduação foi aprovado. A Congregação aprovou o Regimento 55 

Interno da Câmara de Graduação, que estabelece sua nova composição, com participação da 56 

coordenação do NAE e secretaria de graduação. Foram comunicados, mas não compareceram nesta 57 

reunião. É necessário eleger representação discente e os DAs devem ser envolvidos. Sobre a 58 

Comissão de cursos prof. Eduardo citou exemplo das representações estudantis nas comissões de 59 

cursos. Prof. Murilo falou sobre a presidência da Câmara de Pós-Graduação. Prof. Eduardo sugeriu 60 

que se faça um levantamento para verificar interesse. Às 12 horas e 15 minutos a reunião foi 61 

encerrada e esta ata foi lavrada por mim, Lilian B. de Oliveira, Secretária da Câmara de Graduação. 62 
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 Osasco, 14 de março de 2014. 63 

_________________________________________  64 

Prof. Dr. Murilo Leal Pereira Neto 65 

Diretor Acadêmico 66 
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_________________________________________ 69 

Profª Dra. Nena Geruza Cei 70 

Representante do curso de Ciências Contábeis 71 
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_________________________________________ 73 

Prof. Dr. Eduardo Luiz Machado 74 

Coordenador do curso de Ciências Econômicas 75 
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_________________________________________ 79 

Prof. Dr. Flávio Rocha de Oliveira 80 

Representante Curso de Relações Internacionais 81 
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_________________________________________ 83 

Prof. Dr. Mauri A. Oliveira 84 

Representante do Eixo Comum 85 
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________________________________ 88 

Prof. Dr. Bolivar Godinho de Oliveira 89 

Coordenadora do Curso de Administração 90 

 91 

 92 



 

 

 

 

   

Ministério da Educação 
Universidade Federal de São Paulo 

CAMPUS OSASCO 
 

____________________ 93 

Marcelo Paes 94 

Chefe da Secretaria de Graduação 95 

 96 

____________________ 97 

Lilian Bispo de Oliveira 98 

Secretária Executiva 99 
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