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ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE GRADUAÇÃO DA UNIFESP, CAMPUS 1 

OSASCO, EM 13.05.2016. 2 

 

Ao décimo terceiro dia do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, realizou-se, no auditório da 3 

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

de Osasco, a quarta Reunião Ordinária do ano de dois mil e dezesseis da Câmara de Graduação da 5 

UNIFESP, campus Osasco, às onze horas. Estiveram presentes a Profa. Dra. Luciana Massaro 6 

Onusic, Diretora Acadêmica do campus Osasco, que presidiu a reunião, o Prof. Dr. Júlio César 7 

Zorzenon Costa, Vice-Diretor Acadêmico, a Profa. Dra. Karen Fernandez Costa, coordenadora do 8 

curso de Relações Internacionais, a Profa. Dra. Ismara Izepe de Souza, coordenadora do Núcleo de 9 

Apoio ao Estudante, a Profa. Dra. Nena Geruza Cei, coordenadora do curso de Ciências Contábeis, 10 

o Prof. Dr. Luis Hernan Contreras Pinochet, coordenador do curso de Administração, o Prof. Dr. 11 

Salvador Andres Schavelzon, vice-coordenador do Eixo Comum, a Profa. Dra. Daniela Verzola Vaz, 12 

vice-coordenadora de Ciências Econômicas, o senhor Marcelo Biancolin, representando a Secretaria 13 

de Graduação e a senhora Elaine Hipólito dos Santos Costa, vice-presidente da Comissão de Apoio 14 

à Biblioteca. Esteve ausente o Prof. Dr. Ricardo Hirata Ikeda, coordenador do curso de Ciências 15 

Atuariais. A reunião fora agendada para tratar da seguinte pauta: I) Expediente: a) aprovação da 16 

ata da reunião ordinária do dia 08 de abril. II) Informes: a) Direção Acadêmica. b) Secretaria de 17 

Graduação. c) Biblioteca. III) Ordem do Dia: 1) Homologação dos Nomes dos Professores que 18 

Serão Avaliadores de Banners de Monitoria no Congresso Unifesp 2) Homologação dos Nomes dos 19 

Representantes no Grupo de Trabalho da Pasta Verde. 3) Parecer sobre Pedido de Rematrícula 20 

Fora de Prazo de Diógenes Douglas Leite, Ciências Atuariais. 4) Elaboração de horário: excesso 21 

de demanda por disciplinas. 5) Ratificação do PPC de Ciências Atuariais. Inaugurando a reunião, a 22 

professora Luciana cumprimentou, agradeceu a presença de todos e abriu o Expediente, 23 

submetendo a ata do dia 08/04/2016 para aprovação. A ata foi aprovada com uma abstenção. Na 24 

sequência, a professora Luciana abriu a seção de Informes e disse que a vigência da representação 25 

discente na Câmara de Graduação havia expirado, dessa forma, já foi encaminhado memorando ao 26 

Diretório Acadêmico solicitando a eleição de dois representantes discentes para as reuniões, um 27 

representante do integral e um representante do noturno. A previsão do início dos novos mandatos 28 

será na reunião de junho. Na sequência, o senhor Marcelo Biancolin entregou as fichas de apuração 29 

de notas aos coordenadores de cursos para que eles entregassem aos seus docentes para que esse 30 
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importante documento fosse regularizado. Ele informou que o prazo para devolução dos 31 

documentos assinado será até dia 20 de junho. Ele também solicitou que decidíssemos meios de 32 

fluxos para essas fichas e a Direção Acadêmica se prontificou a estudar alternativas para resolução 33 

da situação. O senhor Marcelo também reforçou o pedido de que a Câmara de Graduação volte a 34 

pedir à ProGrad que o SIIU emita relatório informando quantos discentes estão vinculados por UC, 35 

se esses alunos estão aprovados, reprovados, em curso ou a cursar. Informou que esse relatório é 36 

necessário para que as coordenações dimensionem as vagas, processo que ocorre antes do período 37 

de rematrícula. A professora Luciana informou que irá refazer o memorando e encaminhará à 38 

ProGrad. Na sequência, a senhora Elaine informou sobre os eventos que a biblioteca vem realizando 39 

no campus e que maiores detalhes poderão ser encontrados na página da biblioteca no site da 40 

EPPEN. A professora Luciana, com a palavra, informou que virão 12 estagiários para a EPPEN e 41 

que serão distribuídos entre os setores. Dando início à Ordem do Dia, o primeiro item da pauta, 42 

Homologação dos Nomes dos Professores que Serão Avaliadores de Banners de Monitoria no 43 

Congresso Unifesp, começou a ser tratado. Os nomes dos professores Liége Petroni, Cintia Möller, 44 

Luiz Maluf, Evandro Lopes, Ricardo Bueno, Bolívar Godinho, Claudia Moraes, Emerson Gomes, 45 

Cristina Pecequilo, Danilo Braun, Nena Geruza e Nildes Pitombo foram aprovados por 46 

unanimidade. Na sequência, os conselheiros passaram a tratar do segundo item da pauta 47 

Homologação dos Nomes dos Representantes no Grupo de Trabalho da Pasta Verde. Era preciso 48 

indicar dois nomes de servidores, sendo um servidor TAE da Secretaria de Graduação e um servidor 49 

docente. Os TAE indicaram o nome do senhor Robson Damasceno como titular e de Roberto 50 

Ferreira como suplente. Os docentes ainda não enviaram os nomes. Ficou decidido que os 51 

coordenadores falassem com seus professores se poderiam participar dessa importante comissão e o 52 

nome seria aprovado ad referendum. Dando continuidade, o terceiro item da pauta começou a ser 53 

tratado, Parecer sobre Pedido de Rematrícula Fora de Prazo de Diógenes Douglas Leite, Ciências 54 

Atuariais. A Câmara de Graduação aguardou a chegada do coordenador do curso de Ciências 55 

Atuariais para esclarecimentos, porém, ele não compareceu na reunião e os conselheiros discutiram 56 

a questão. A Comissão de Curso de Ciências Atuariais havia indeferido o pedido do aluno e a 57 

Câmara de Graduação, após discussões, deferiu o pedido do discente com 3 votos favoráveis, 2 58 

votos contrários e 2 abstenções. Na sequência, a Câmara de Graduação passou a tratar do quarto 59 

item da pauta, Elaboração de horário: excesso de demanda por disciplinas. Com a palavra, o 60 

professor Julio disse que a Comissão de Horários começou a realizar as reuniões de trabalho e 61 
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foram apresentadas as necessidades dos cursos para com as disciplinas do Eixo Comum. Ele 62 

informou que encontraram dois problemas, sendo que duas disciplinas do Eixo têm sido muito 63 

demandadas e que são acima da capacidade de atendimento pelo Eixo. Ele citou os nomes das 64 

Unidades Curriculares: Metodologia Científica, dizendo que essa é menos grave e as disciplinas de 65 

Estatística e Matemática, que têm uma necessidade de procura maior pelos cursos e os professores 66 

das UCs não conseguem atender adequadamente. Ele informou que uma das soluções pensadas pela 67 

Comissão de Horários e que precisava ser trazida para a Câmara de Graduação era para que os 68 

cursos discutissem em suas reuniões de Comissões de Curso a possibilidade de algum professor 69 

com proximidade nessas áreas pudesse ajudar a sanar esse problema ministrando aulas dessas UCs. 70 

A professora Luciana disse que gostaria que fosse registrado que em uma reunião de Grupo de 71 

Trabalho com coordenadores, foi feito um pedido ao Eixo Comum para que se pensasse numa nova 72 

vaga para atender principalmente as demandas de Matemática e de Estatística. Com a palavra, o 73 

professor Luis Hernan disse que levaria a questão para a reunião da Comissão de Curso de 74 

Administração que ocorrerá na próxima quinta e, posteriormente, traria uma resposta. A professora 75 

Daniela perguntou se o Eixo teria vaga de professor visitante e sugeriu que o Eixo poderia usar esse 76 

professor visitante para sanar o problema. A professora Luciana respondeu que o Eixo também teria 77 

direito a um professor visitante. O vice-coordenador do Eixo Comum, professor Salvador disse que 78 

tem professor de Metodologia e Estatística que chegam a dar aulas para até 120 alunos e disse que 79 

levaria a questão da sugestão do professor visitante para a reunião da Comissão do Eixo. A 80 

professora Luciana informou que o professor Francisco Marcelo está dando atualmente 16h aulas 81 

semanais e assumirá também as aulas do professor Yamaoka que se afastou para o pós-doutorado. 82 

Às 11h53min a professora Daniela pediu licença e se retirou da sala, pois tinha um compromisso 83 

externo. Após discussões ficou decidido que os cursos se reúnam com o Eixo Comum e também 84 

discutem em suas Comissões de Cursos as demandas e as possíveis soluções. Foi informado 85 

também que a UC de Estatística, infelizmente, não poderá ser oferecida para todos. Dando 86 

continuidade, os membros passaram a tratar do quinto e último item da pauta, Ratificação do PPC 87 

de Ciências Atuariais. Apesar de a coordenação do curso de Ciências Atuariais não estar presente, 88 

os conselheiros discutiram a questão e a professora Luciana informou que os pareceres feitos por 89 

ela, pela professora Heloisa e pelo professor Murilo apontavam que os pedidos de alterações 90 

haviam sido feitos pelo curso e sugeriam seu encaminhamento à Congregação para, posteriormente, 91 

ser enviado ao Conselho de Graduação. A professora Luciana lembrou a todos que os prazos eram 92 
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curtos e os conselheiros decidiram por unanimidade a apreciação do PPC do curso de Ciências 93 

Atuariais. A Professora Nena aproveitou a ocasião para informar que o PPC de Ciências Contábeis 94 

está sendo rediscutido. Nada mais havendo a tratar, a Profa. Dra. Luciana Massaro Onusic 95 

agradeceu a presença de todos e a reunião foi encerrada e eu, Ricardo Vieira Bertoldo, Secretário 96 

Executivo, lavrei a ata que vai assinada pelos presentes.  97 

 

 

___________________________________ 

Profa. Dra. Luciana Massaro Onusic 

Diretora Acadêmica 

 

___________________________________ 

Profa. Dra. Nena Geruza Cei  

Coordenadora do curso de Ciências 

Contábeis 

 

_________________________________ 

Profa. Dra. Karen Fernandez Costa 

Coordenadora do curso de Relações 

Internacionais 

 

____________________________________ 

Profa. Dra. Ismara Izepe de Souza 

Coordenadora do Núcleo de Apoio ao 

Estudante 

 

____________________________________ 

Prof. Dr. Luis Hernan Contreras Pinochet 

Coordenador do curso de Administração 

 

 

 

___________________________________ 

Prof. Dr. Julio Cesar Zorzenon Costa 

Vice-Diretor Acadêmico 

 

____________________________________ 

Marcelo Biancolin 

Representante da Secretaria de Graduação 

 

 

____________________________________ 

Profa. Dra. Daniela Vaz 

Vice-coordenadora de Ciências Econômicas 

 

 

____________________________________ 

Prof. Dr. Salvador A. Schavelzon 

Vice-coordenador do Eixo Comum 

 

 

___________________________________ 

Elaine Hipólito dos Santos Costa 

Vice-Presidente da Comissão de Apoio à 

Biblioteca
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