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1 ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE GRADUAÇÃO DA UNIFESP, CAMPUS
2 OSASCO, EM 08.07.2016.
3 Ao oitavo dia do mês de julho do ano de dois mil e dezesseis, realizou-se, no auditório da
4 UNIFESP, campus Osasco, localizado à Rua Angélica, número 100, Jardim das Flores, município
5 de Osasco, a quinta Reunião Ordinária do ano de dois mil e dezesseis da Câmara de Graduação da
6 UNIFESP, campus Osasco, às dez horas e trinta minutos. Estiveram presentes a Profa. Dra. Luciana
7 Massaro Onusic, Diretora Acadêmica do campus Osasco, que presidiu a reunião, o Prof. Dr. Júlio
8 César Zorzenon Costa, Vice-Diretor Acadêmico, a Profa. Dra. Karen Fernandez Costa,
9 coordenadora do curso de Relações Internacionais, a Profa. Dra. Nena Geruza Cei, coordenadora do
10 curso de Ciências Contábeis, o Prof. Dr. Luis Hernan Contreras Pinochet, coordenador do curso de
11 Administração, a Profa. Dra. Daniela Verzola Vaz, vice-coordenadora de Ciências Econômicas, o
12 Prof. Dr. Antônio Cordeiro Filho, vice-coordenador de Ciências Atuariais, o senhor Roberto
13 Ferreira, representando a Secretaria de Graduação e a senhora Emília Tiemi Shinkawa,
14 representando o Núcleo de Apoio ao Estudante. Esteve ausente e justificou ausência, a Profa. Dra.
15 Ismara Izepe de Souza, coordenadora do Núcleo de Apoio ao Estudante. Também estiveram
16 ausentes o Prof. Dr. Salvador Andres Schavelzon, vice-coordenador do Eixo Comum e a senhora
17 Elaine Hipólito dos Santos Costa, vice-presidente da Comissão de Apoio à Biblioteca. A reunião
18 fora agendada para tratar da seguinte pauta: I) Expediente: a) aprovação da ata da reunião
19 ordinária do dia 13 de maio. II) Informes: a) Direção Acadêmica. b) Secretaria de Graduação. c
20 Biblioteca.) III) Ordem do Dia: 1) Homologação dos Nomes dos Professores que Serão membros
21 do Grupo de Trabalho de Revisão da Pasta Verde 2) Alteração do prazo para integralização do
22 curso noturno de Relações Internacionais. 3) Redução da Quantidade de horas/aulas de Unidades
23 Curriculares eletivas do curso de Ciências Contábeis. 4) Aprovação do Grupo de Trabalho de
24 adequação das matrizes curriculares dos cursos (composição, cronograma e escopo). 5) Alteração
25 do tempo de mandato discente na Câmara de Graduação. Inaugurando a reunião, a professora
26 Luciana cumprimentou, agradeceu a presença de todos e abriu o Expediente, submetendo a ata do
27 dia 13/05/2016 que tratava da apreciação do PPC do curso de Ciências Atuariais para aprovação. A
28 ata foi aprovada por unanimidade. Antes de abrir a seção de informes, a professora Luciana
29 solicitou à câmara a inclusão do quinto item da pauta Alteração do tempo de mandato discente na
30 Câmara de Graduação e informou que esteve reunida com o Diretório Acadêmico para tratar da
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31 representação discente nesta câmara e que eles solicitaram que o mandato atual, de dois anos, era
32 muito tempo para os alunos ficarem envolvidos e sugeriram que o mandato fosse reduzido apenas
33 para um ano com a possibilidade de uma recondução. Os membros foram favoráveis à inclusão do
34 item por unanimidade. Na sequência, a professora Luciana abriu a seção de Informes e informou a
35 medida tomada pela Pró-reitoria de Graduação em relação ao Decreto 8727, de 28 de abril de 2016,
36 que dispõe sobre o uso do Nome Social no âmbito da administração pública federal, os ajustes
37 deverão contemplar o que está previsto no artigo 3º. Na sequência, a professora Luciana informou
38 também acerca da Resolução Consu n. 124, de 12 de maio de 2016, que dispõe sobre as novas
39 atribuições das Câmaras de Graduação da Unifesp. Dando continuidade à seção de informes, a
40 professora Luciana projetou a minuta de memorando que será enviado à ProGrad pedindo
41 novamente a relação de alunos reprovados para possibilitar melhor compreensão da demanda por
42 cada unidade curricular e da situação dos discentes retidos e, assim, permitir a montagem de turmas
43 de acordo com a estrutura física do campus e a elaboração de soluções adequadas para cada caso.
44 Na sequência, com a palavra, o senhor Roberto Ferreira proferiu os informes da Secretaria de
45 Graduação dizendo que a Grade Horária já havia sido publicada e que o primeiro período da
46 rematrícula seria realizado a partir do dia 18 de julho. Como não havia representantes da Comissão
47 de Apoio à Biblioteca, a professora Luciana abriu a Ordem do Dia com o primeiro item da pauta:
48 Homologação dos Nomes dos Professores que Serão membros do Grupo de Trabalho de Revisão
49 da Pasta Verde. O único professor a atender ao pedido foi o professor João Tristan Vargas. Neste
50 momento, o professor Luís Hernan pediu a palavra para dizer que a Comissão do Curso de
51 Administração havia decidido que o professor Ricardo Bueno seria candidato à vaga no Grupo de
52 Trabalho e que ele havia enviado a decisão para a secretária da direção, Sra. Maristela Feldman.
53 Porém, ficou combinado de ser enviado ao secretário da Câmara de Graduação, Sr. Ricardo Vieira
54 Bertoldo. Após essa informação, foi necessário que houvesse votação para a escolha do
55 representante docente no GT já que haviam dois candidatos. O professor mais votado seria o titular
56 e o menos votado suplente. Após votação secreta, o professor Ricardo Bueno foi escolhido como
57 titular com 5 votos e o professor João Tristan como suplente, com 3 votos. Na sequência, a Câmara
58 de Graduação passou a tratar do segundo item da pauta: Alteração do prazo para integralização do
59 curso noturno de Relações Internacionais. Com a palavra, a professora Karen informou que a
60 decisão já havia sido aprovada pela Comissão de Curso de Relações Internacionais e que precisaria
61 ser homologada pela Câmara de Graduação. Tratava-se da alteração do prazo de integralização do
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62 curso noturno de Relações Internacionais que conta, atualmente, com 8 semestres e passaria a ser de
63 10 semestres. Após os apontamentos feitos pela professora Karen e discussões, ficou decidido que o
64 curso noturno poderia voltar a ter 10 semestres e que o curso trouxesse na próxima reunião a Matriz
65 Curricular organizada para análise final e posterior encaminhamento à ProGrad. Também ficou
66 decidido que a Câmara de Graduação encaminhasse à ProGrad memorando solicitando informações
67 e orientações sobre a possibilidade de aplicação da estrutura para o ano de 2017. Dando
68 continuidade à reunião, o item terceiro começou a ser discutido: Redução da Quantidade de
69 horas/aulas de Unidades Curriculares eletivas do curso de Ciências Contábeis. Com a palavra, a
70 professora Nena informou que a redução da carga horária de UCs eletivas do curso havia sido
71 aprovada na última reunião da Comissão de Curso e que estava trazendo para discussão nesta
72 câmara. A professora Nena mostrou a projeção da matriz curricular do curso que conta, atualmente,
73 com 480 horas de UCs eletivas. A proposta é que seja reduzida 50% da carga horária e passe a ter
74 240 horas. Todos os membros da câmara acharam viável a alteração e a professora Luciana sugeriu
75 que um pedido de informações formal deveria ser feito à ProGrad para saber quando a alteração
76 poderia se implementada. A proposta foi aprovada por unanimidade. Neste momento, o professor
77 Luis Hernan informou a todos que uma professora chamada Arlete Eni será professora visitante do
78 curso de Administração e ministrará disciplina eletiva para todos os cursos. Na sequência, os
79 membros passaram a tratar do quarto item da pauta: Aprovação do Grupo de Trabalho de
80 adequação das matrizes curriculares dos cursos (composição, cronograma e escopo). Com a
81 palavra, o professor Julio informou que a ideia desse Grupo de Trabalho (GT) foi da Comissão de
82 Horários para evitar os “encavalamentos” das disciplinas. A proposta de composição é manter os
83 membros da Comissão de Horários e suplentes, a saber: Administração: Prof. Samir (titular) 84 Profa. Márcia (suplente) Ciências Atuariais: Prof. Danilo Braun (titular) - Prof. Luiz Maluf
85 (suplente) Ciências Contábeis: Prof. João Vinícius (titular) - Prof. Abraham Weintraub (suplente)
86 Ciências Econômicas: Prof. Fábio Santos (titular) - Prof. Diogo Prince (suplente)
87 Relações
88 Eixo:

Internacionais:
Prof.

Daniel

Prof.
Huertas

Daniel

Carvalho

(titular)

-

(titular)
será

-

Profa.

necessário

Karen

(suplente)

informar

suplente

89 Secretaria de Graduação: Sr. Robson ou Sr. Roberto. Direção Acadêmica: Prof. Julio Zorzenon.
90 Professora Convidada: Cláudia Tessari. A sugestão de entrega dos trabalhos seria para ser na
91 primeira semana de outubro. Após discussões, a Câmara de Graduação aprovou os nomes dos
92 membros do GT e a conclusão dos trabalhos para a primeira semana de outubro. Na sequência, a
3

Ministério da Educação
Universidade Federal de São Paulo
CAMPUS OSASCO
ATA/CG/05/2016
________________________________________________________________________________________________

93 Câmara de Graduação passou a tratar do último item da pauta: Alteração do tempo de mandato
94 discente na Câmara de Graduação.

Conforme explicado no início da reunião, o Diretório

95 Acadêmico solicitou a diminuição do tempo do mandato da representação discente na Câmara de
96 Graduação de dois anos para um ano com a possibilidade de uma recondução. Eles informaram da
97 dificuldade de mobilização dos alunos para a representação nos conselhos. A Câmara de Graduação
98 aprovou a alteração por unanimidade no artigo 8º do regimento que dispõe sobre o tempo de
99 mandato dos representantes dos alunos nesta câmara. Nada mais havendo a tratar, a Profa. Dra.
100 Luciana Massaro Onusic agradeceu a presença de todos e a reunião foi encerrada e eu, Ricardo
101 Vieira Bertoldo, Secretário Executivo, lavrei a ata que vai assinada pelos presentes.

___________________________________

____________________________________

Profa. Dra. Luciana Massaro Onusic

Emília Tiemi Shinkawa

Diretora Acadêmica

Representante do Núcleo de Apoio ao
Estudante

___________________________________

____________________________________

Profa. Dra. Nena Geruza Cei

Prof. Dr. Luis Hernan Contreras Pinochet

Coordenadora

do

curso

de

Ciências

Coordenador do curso de Administração

Contábeis

_________________________________

___________________________________

Profa. Dra. Karen Fernandez Costa

Prof. Dr. Julio Cesar Zorzenon Costa

Coordenadora

do

curso

de

Relações

Vice-Diretor Acadêmico

Internacionais
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____________________________________
Roberto Ferreira
Representante da Secretaria de Graduação

____________________________________
Profa. Dra. Daniela Vaz
Vice-coordenadora de Ciências Econômicas

____________________________________
Prof. Dr. Antônio Cordeiro Filho
Vice-coordenador de Ciências Atuariais

_______________________________
Ricardo Vieira Bertoldo
Secretário Executivo
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