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1 ATA DA 19ª REUNIÃO DA CÂMARA DE GRADUAÇÃO DA UNIFESP, CAMPUS
2 OSASCO, EM 31.10.2014.
3
4 Ao trigésimo primeiro dia do mês de outubro do ano de dois mil e quatorze, realizou-se,
5 no auditório da UNIFESP, campus Osasco, localizado à Rua Angélica, número 100,
6 Jardim das Flores, município de Osasco, a décima nona Reunião Ordinária da Câmara de
7 Graduação da UNIFESP, campus Osasco às dez horas. Estiveram presentes o Prof. Dr.
8 Murilo Leal Pereira Neto, Diretor Acadêmico do campus Osasco e Presidente da Câmara
9 de Graduação, a Profa. Dra. Cristina Soreanu Pecequilo, coordenadora do curso de
10 Relações Internacionais, a Profa. Dra. Marcia Carvalho de Azevedo, coordenadora do
11 curso de Administração, a Profa. Dra. Nena Geruza Cei, coordenadora do curso de
12 Ciências Contábeis, o senhor Marcelo da Silva Paes Siqueira, Chefe da Secretaria
13 Acadêmica de Graduação, o senhor Tiago Colombini, representante discente, a Profa.
14 Dra. Rosangela Toledo Kulcsar, representante do Eixo-Comum. Também esteve presente
15 a Profa. Dra. Luciana Massaro Onusic, do curso de Administração, como convidada.
16 Estando ausente o coordenador do curso de Ciências Atuariais, Prof. Dr. Ricardo Hirata
17 Ikeda, o Prof. Dr. Eduardo Luiz Machado, coordenador do curso de Ciências Econômicas
18 e a Profa. Dra. Regiane Nitsch Bressan, coordenadora do NAE, que justificaram suas
19 ausências. A reunião tratou da seguinte pauta: I) Expediente: Aprovação das atas das
20 reuniões dos dias 08 de agosto de 2014 e 12 de setembro de 2014. II) Informes III) Ordem
21 do dia: a) Implementação da Subcomissão Própria de Avaliação (CPA Osasco) b)
22 Apreciação dos Projetos Pedagógicos dos cursos de Administração, Ciências Contábeis e
23 Relações Internacionais c) Providências relativas ao representante discente Erick Ferreira
24 Gomes na Câmara de Graduação d) II Jornada de Debates EPPEN e) Nome dos 3º
25 suplentes fixos para a Câmara de Graduação. Com a palavra, o Prof. Dr. Murilo Leal
26 Pereira Neto deu início à reunião: I) Expediente: Aprovação das atas das reuniões dos
27 dias 08 de agosto de 2014 e 12 de setembro de 2014: As atas foram aprovadas por
28 unanimidade pela Câmara de Graduação. Dando início à sessão de: II) Informes: com a
29 palavra o senhor Marcelo da Silva Paes Siqueira, Chefe da Secretaria Acadêmica de
30 Graduação, informou aos presentes que ocorreram as transferências de turno e de curso
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31 e houve dúvida, em reuniões anteriores, de como eram disponibilizadas as vagas. Ele
32 informou que a PROGRAD baseia-se sempre nas informações que estão inseridas no
33 sistema universitário e eles entram em contato com as coordenações de curso para
34 maiores detalhes. O edital está disponível e não há mais a transferência interna só para
35 os alunos, agora é uma transferência de curso. Os alunos da EPPEN irão concorrer com
36 alunos de outras instituições externas. Ele informou ainda que as transferências de turno
37 já ocorreram e que as vagas foram disponibilizadas e preenchidas. A Profa. Dra. Nena
38 Geruza Cei perguntou se a Secretaria Acadêmica de Graduação saberia informar quantos
39 alunos foram inscritos e o Sr. Marcelo Paes respondeu que apenas a PROGRAD tem
40 esses dados. Com a palavra, a Profa. Dra. Marcia Carvalho de Azevedo disse que foi
41 informada pela PROGRAD sobre o número de vagas disponível e se manifestou dizendo
42 que os números estavam errados. Ela informou que no curso de Administração eram 50
43 inscritos no primeiro semestre, de alunos ingressantes 2014, e ela ministra aula para essa
44 turma e a turma é composta por 28 alunos. Ela disse que o curso tem 12 vagas ociosas e
45 o melhor momento de entrada é no segundo ano, pois tem menos perda, sendo mais fácil
46 para o curso, e essas vagas não seriam preenchidas. Ela informou ainda que não obteve
47 resposta da PROGRAD, que o sistema universitário tem problema e o número de vagas
48 que é passado à PROGRAD não é o número de vagas real. O Prof. Dr. Murilo Leal
49 Pereira Neto perguntou ao Sr. Marcelo Paes por que está acontecendo essa discrepância
50 das vagas que o curso tem disponível e a PROGRAD depois apresenta outros valores. O
51 Sr. Marcelo Paes disse que não sabe quais métodos são utilizados pela PROGRAD para
52 chegar a esses valores, pois eles nem consultam as Secretarias Acadêmicas dos campi;
53 apenas entram em contato com as coordenações de curso e consultam o sistema
54 universitário. As professoras doutoras Marcia Carvalho de Azevedo, Cristina Soreanu
55 Pecequilo e Nena Geruza Cei discordaram e disseram que a PROGRAD apenas
56 comunica às coordenações de curso sobre o número de vagas e consultam o sistema
57 universitário. A Profa. Dra. Cristina Soreanu Pecequilo disse que mesmo o aluno não
58 vindo às aulas, ele pode se matricular e acaba “prendendo” a vaga e quando vão contar
59 as vagas de transferências, seja de curso ou turno, esse aluno aparecerá no sistema
60 como matriculado, mesmo não comparecendo às aulas. Esse aluno só teria sua matrícula
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61 cancelada através de jubilação. O Sr. Marcelo Paes disse que a PROGRAD consulta o
62 sistema universitário e usam como base aqueles dados que se encontram lá para
63 informar o número de vagas disponíveis para transferências. A Profa. Dra. Nena Geruza
64 Cei perguntou em qual momento eles consultam o sistema e o Sr. Marcelo Paes disse
65 que eles consultam no semestre corrente, às vésperas da divulgação do edital de
66 transferência. A Profa. Dra. Marcia Carvalho de Azevedo disse que a Câmara de
67 Graduação deve pedir esclarecimentos à PROGRAD para saber como são calculados
68 esses números de vagas, pois eles não correspondem ao cálculo das coordenações de
69 cursos. No edital de Administração, por exemplo, foi informado que havia 30 vagas para o
70 Integral e 40 para o Noturno, ou seja, não corresponde com a realidade de nenhum curso
71 da EPPEN, que tem mais vagas ociosas para o Integral do que para o Noturno. Ela disse
72 que foi informada pela Secretaria Acadêmica de Graduação no primeiro semestre desse
73 ano que o curso de Administração teria 35 vagas para o Integral e 15 para o Noturno. A
74 PROGRAD informou à coordenação de Administração que publicaria 18 vagas no Integral
75 e 36 no noturno, mas acabou publicando 30 vagas no Integral e 40 vagas no Noturno. A
76 PROGRAD precisa dar melhores esclarecimentos, frisa a Profa. Márcia. E assim foi
77 deliberado: serão pedidos maiores esclarecimentos à PROGRAD. A Profa. Dra. Nena
78 Geruza Cei fez uma proposta para que o Integral não seja esvaziado, pois há muitas
79 transferências do Integral para o Noturno e ela acredita que a Câmara de Graduação
80 deva fazer um regulamento para essas transferências do Integral para o Noturno. Ela
81 sugere que o discente tenha CR alta para poder se transferir e questionou se vale a pena
82 ficar com o Integral por 4 anos, etc. A Profa. Dra. Cristina Soreanu Pecequilo acha que é
83 fundamental que repensemos no horário de funcionamento do campus. Ela acredita que
84 os nossos cursos podem funcionar ou como Matutinos ou como Vespertinos, sendo o
85 Matutino ainda mais funcional, pois o Vespertino também acaba coibindo alguns alunos a
86 estagiar, por exemplo. E na situação atual acabamos deixando o Noturno lotado, pois os
87 alunos precisam ou querem estagiar e sendo do Integral não se pode estagiar, pois o
88 aluno não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo e as coordenações acabam
89 transferindo os alunos para o Noturno para não haver evasão. A Profa. Dra. Marcia
90 Carvalho de Azevedo informou que no curso de Administração Integral, o último ano tem
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91 apenas aulas no Matutino, tendo sucesso numa maior retenção comparativa, mas há uma
92 migração significativa para o Noturno. Ela acha que há diversas realidades entre os
93 cursos, mas acredita que podemos discutir isso de uma forma coletiva. O Prof. Dr. Murilo
94 Leal Pereira Neto disse que não há uma posição formal da Câmara de Graduação em
95 normatizar uma norma única das transferências do Integral para o Noturno e a decisão
96 final para critérios de transferência continua com as coordenações de curso. Sobre a
97 mudança do regime de funcionamento dos cursos, será pauta de próximas reuniões para
98 reflexões e discussões mais amadurecidas. Dando sequência aos informes, o Prof. Dr.
99 Murilo Leal Pereira Neto disse que no Conselho de Graduação estão sendo discutidos
100 procedimentos e a necessidade em informar melhor os alunos sobre a jubilação. Essa
101 situação tem gerado vários conflitos e recursos ao CONSU. Então, são necessárias
102 melhores formas de informação aos alunos sobre a jubilação. Dando sequência à reunião,
103 o Prof. Dr. Murilo Leal Pereira Neto abriu a ordem do dia, invertendo a pauta, pois o
104 primeiro assunto seria exposto pela Profa. Dra. Luciana Massaro Onusic que estava em
105 aula e pediu para deixar o assunto para depois. O primeiro assunto tratado, então, foi: a)
106 Apreciação dos Projetos Pedagógicos dos cursos de Administração, Ciências
107 Contábeis e Relações Internacionais: Com a palavra o Prof. Dr. Murilo Leal Pereira
108 Neto parabenizou o curso de Administração pelo PPC e fez algumas perguntas à
109 coordenação do curso em relação ao PPC apresentado. A Profa. Dra. Marcia Carvalho de
110 Azevedo respondeu e o PPC do curso foi submetido à apreciação e foi aprovado por
111 unanimidade pela Câmara de Graduação. Dando sequência às apresentações dos PPCs,
112 o Prof. Dr. Murilo Leal Pereira Neto parabenizou o curso de Ciências Contábeis pelo PPC
113 e fez algumas perguntas à coordenação do curso em relação ao PPC apresentado. A
114 Profa. Dra. Nena Geruza Cei respondeu e o PPC do curso foi submetido à apreciação e
115 foi aprovado por unanimidade pela Câmara de Graduação. Continuando, o Prof. Dr. Murilo
116 Leal Pereira Neto parabenizou o curso de Relações Internacionais pelo PPC e fez
117 algumas perguntas à coordenação do curso em relação ao PPC apresentado. A Profa.
118 Dra. Cristina Soreanu Pecequilo respondeu e o PPC do curso foi submetido à apreciação
119 e foi aprovado por unanimidade pela Câmara de Graduação. Dando continuidade à
120 reunião, com a palavra a Profa. Dra. Luciana Massaro Onusic apresentou seu ponto de
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121 pauta: b) Implementação da Subcomissão Própria de Avaliação (CPA Osasco): Ela
122 informou sobre o andamento dos trabalhos da CPA, que eles desenharam o regimento;
123 estão fazendo o site da CPA, onde estarão disponíveis todas as atas e materiais. Ela
124 informou também aos presentes sobre as subcomissões da CPA nos campi da UNIFESP,
125 conforme previsto no regimento da CPA, onde terão representantes da comunidade
126 acadêmica: docentes, técnico-administrativos, discentes e um representante da sociedade
127 civil. Ela apresentou a proposta para a subcomissão da CPA da EPPEN ser composta por
128 3 docentes, 2 técnico-administrativos e 1 representante da sociedade civil, porém os
129 membros da Câmara de Graduação decidiram que será melhor a subcomissão da CPA da
130 EPPEN ser composta por representantes dos 5 cursos e Eixo (6 docentes), 3 técnico131 administrativos, 3 discentes e 1 representante da sociedade civil. Essa composição foi
132 aprovada por todos e será apresentada na Congregação de novembro. Ficou decidido
133 também de a Profa. Dra. Luciana Onusic enviar memorandos aos docentes, aos técnico134 administrativos e aos discentes solicitando os representantes de cada segmento para
135 serem apresentados e aprovados na Congregação de dezembro. Ela pediu ajuda ao
136 representante discente, Sr. Tiago Colombini e também aos técnico-administrativos para
137 maior adesão dos respectivos segmentos. Prosseguindo com a reunião: c) Providências
138 relativas ao representante discente Erick Ferreira Gomes na Câmara de Graduação:
139 Dando continuidade à reunião, com a palavra o representante discente, Sr. Tiago
140 Colombini, propôs à Câmara de Graduação uma política de incentivo à participação
141 discente

nos

órgãos

colegiados,

como,

por

exemplo,

horas

em

Atividades

142 Complementares, etc. Os cursos informaram que já instituíram em seus regimentos de
143 curso a participação discente em órgãos colegiados como horas em Atividades
144 Complementares. Ficou regulamentada, então, a participação discente em órgãos
145 colegiados como horas em Atividades Complementares para todos os cursos. O
146 representante discente ainda trouxe a demanda discente em relação à participação em
147 eventos esportivos, para os discentes não serem prejudicados, etc. Após discussões,
148 ficou decidido de os alunos trazerem os comprovantes de participação em eventos
149 esportivos, além de passarem o calendário esportivo com antecedência às coordenações
150 de curso, para os cursos poderem planejar as provas e os alunos não serem
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151 prejudicados. Sobre o aluno Erick Ferreira Gomes, uma vez que ele não participou de
152 nenhuma reunião da Câmara de Graduação, o encaminhamento foi de o Diretório
153 Acadêmico eleger outro membro discente titular e dois suplentes para a Câmara de
154 Graduação. d) II Jornada de Debates EPPEN: O Prof. Dr. Murilo Leal Pereira Neto
155 trouxe a proposta dos representantes do curso de Ciências Econômicas e do Eixo
156 Comum para a II Jornada de Debates EPPEN intitulada: “Economia e Política: cenários de
157 desenvolvimento brasileiro sob distintas visões disciplinares”. O Eixo Comum se propôs a
158 convidar um pesquisador do Insper, cientista político, Humberto Dantas para o dia 02 de
159 dezembro de 2014, para discorrer do assunto “Cenários políticos sobre o novo governo
160 Dilma 2015”. O curso de Ciências Econômicas se propôs a convidar Carlos Caval Ferreira
161 Leal, professor de Economia, formado na USP, que depois atuou como diretor financeiro
162 do BNDES, vice-presidente de investimentos da Companhia Energética de São Paulo, foi
163 secretário do Tesouro Nacional em 2006 e atualmente é economista chefe do Banco
164 Safre. Ele pretende discorrer sobre o tema “Questões estruturais de desenvolvimento
165 econômico brasileiro e o papel do Estado” no dia 03 de dezembro de 2014. A ideia seria,
166 como sugestão, de o Eixo Comum, o curso de Ciências Contábeis e Relações
167 Internacionais indicarem comentaristas para a palestra do dia 02 de dezembro e os cursos
168 de Ciências Econômicas, Ciências Atuariais e Administração indicarem comentaristas
169 para a palestra do dia 03 de dezembro. Proposta aprovada por unanimidade pela Câmara
170 de Graduação. Dando sequência à reunião, a Câmara de Graduação passou a tratar do
171 último item de pauta: e) Nome dos 3º suplentes fixos para a Câmara de Graduação:
172 Administração: Profa. Dra. Miriam Midori Oishi, Eixo-Comum: Profa. Dra. Rosangela
173 Toledo Kulcsar, Relações Internacionais: Profa. Dra. Fábia Fernandes Carvalho Veçoso.
174 Os cursos de Ciências Atuariais, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas precisam
175 enviar os nomes dos 3º suplentes fixos da Câmara de Graduação. Nada mais havendo a
176 tratar, a reunião foi encerrada e eu, Ricardo Vieira Bertoldo, Secretário Executivo, lavrei a
177 presente ata que vai assinada pelos presentes. Osasco, 31 de outubro de 2014.
178
179
180
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181
182 ___________________________________
183 Prof. Dr. Murilo Leal Pereira Neto
184 Diretor Acadêmico
185
186
187
188 ___________________________________
189 Profa. Dra. Marcia Carvalho de Azevedo
190 Coordenadora do curso de Administração
191
192
193
194 ____________________________________
195 Profa. Dra. Rosangela Toledo Kulcsar
196 Representante do Eixo Comum
197
198
199
200 _____________________________________
201 Profa. Dra. Cristina Soreanu Pecequilo
202 Coordenadora do curso de Relações Internacionais
203
204
205
206 ______________________________________
207 Profa. Dra. Nena Geruza Cei
208 Coordenadora do curso de Ciências Contábeis
209
210
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211
212 ____________________________________
213 Profa. Dra. Luciana Massaro Onusic
214 Docente do curso de Administração
215
216
217
218
219 ______________________________________
220 Marcelo da Silva Paes Siqueira
221 Chefe da Secretaria Acadêmica de Graduação
222
223
224
225 ____________________________________
226 Tiago Colombini
227 Representante Discente
228
229
230
231 ___________________________________
232 Ricardo Vieira Bertoldo
233 Secretário Executivo
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