Ministério da Educação
Universidade Federal de São Paulo
Campus Osasco
Câmara de Graduação

5ª Reunião Ordinária da Câmara de Graduação de 2018
10 de agosto de 2018 - Horário: 10h30min – Auditório - Campus Osasco
1

Ao decimo dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, realizou-se, no Auditório da

2

UNIFESP, Campus Osasco, localizado à Rua Angélica, número 100, Jardim das Flores,

3

município de Osasco, a Quinta Reunião Ordinária do ano de dois mil e dezoito da Câmara a

4

de Graduação da EPPEN – Escola Paulista de Políticas, Economias e Negócios, UNIFESP -

5

Campus Osasco, às dez horas e trinta minutos. Estiveram presentes a Prof.ª Dra. Marina

6

Mitiyo Yamamoto, Presidente da Câmara de Graduação e Coordenadora do Curso de Ciências

7

Contábeis, o Prof. Dr. Júlio Cesar Zorzenon Costa, Vice-Diretor Acadêmico do Campus Osasco,

8

Roberto Ferreira, representando a Secretaria Acadêmica de Graduação, a Prof.ª Dra. Ismara

9

Izepe de Souza, Coordenadora do Curso de Relações Internacionais, o Prof. Dr. Flavio Tayra,

10

Coordenador do Curso de Ciências Econômicas, o Prof. Dr. Celso Takashi Yokomiso, Vice

11

Coordenador do Curso de Ciências Atuariais, o Prof. Dr. Fabio Cesar Venturini, Vice

12

Coordenador do Eixo Comum e a discente Pamela Naomi Oshima, representante discente do

13

turno noturno. A Prof.ª Marina Mitiyo Yamamoto, iniciou os trabalhos que ocorreu da

14

seguinte forma: Informes: 1. Diretoria Acadêmica: a) Linha de Ônibus 019 e

15

Estacionamentos - Prof. Júlio informou que, conforme já havia sido avisado na reunião da

16

Congregação, a linha de ônibus 004-2 (Santa Maria – Largo de Osasco) no sentido Largo de

17

Osasco nos horários de saída (22:15, 22:35, 22:45 e 23:05) irá realizar o retorno no pontilhão

18

na frente do SESC e parar no ponto de ônibus com abrigo próximo a UNIFESP, e caso possível,

19

em virtude do número de carros estacionados, os ônibus darão a volta na praça parando no

20

antigo ponto utilizado pela linha 19. Está também em análise pela prefeitura a possibilidade

21

da liberação de estacionamento do lado esquerdo da Av. Sport Club Corinthians Paulista no

22

período noturno. 2. Secretaria de Graduação - Roberto avisou que todas as matrículas estão

23

regulares e que no próximo dia 16 de agosto acontecerá a Colação de Grau, das 16hs às 19hs,

24

na sala 203. Serão 50 (cinquenta) formandos dos cursos de Administração, Ciências
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25

Contábeis, Ciências Econômicas e Relações Internacionais. Roberto lembrou que essa não

26

será a Colação Solene, será apenas para a entrega do Certificado e Histórico. Prof.ª Marina e

27

Ismara questionaram quanto a presença dos coordenadores, e foi informada que todos são

28

convidados, mas que normalmente a maioria não comparece. Foi complementado a presença

29

dos coordenadores ou de um representante seja importante. 3. Biblioteca – Sem

30

representantes. 4. Avaliação ENAD 2018 – Prof.ª Marina informou que os Cursos de

31

Graduação em Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas e Relações

32

Internacionais irão passar pela avaliação do ENADE este ano e questionou os demais

33

coordenadores como estavam procedendo como os alunos que terão que participar da prova,

34

tanto ingressantes, quanto concluintes. Prof.ª Ismara informou que, com o auxílio do Robson

35

(Secretaria de Graduação) fez a inclusão dos concluintes de forma manual, listando todos os

36

alunos que tem potencial de se formar e para os alunos ingressantes fez por lote. Prof.ª

37

Marina lembrou da importância de motivá-los e sensibiliza-los quanto a importância da

38

participação no ENADE. A Prof.ª Ismara informou que fará uma reunião para alertar da

39

importância do ENADE. Prof.ª Ismara questionou de como os alunos ficarão sabendo que

40

deverão participar do ENADE. Roberto informou que acredita que a ProGrad não irá informar.

41

Prof. Júlio sugeriu verificar com a ProGrad, mas que normalmente as empresas contratadas

42

pelo INEP para realizar esse tipo de exame normalmente comunicam os candidatos. A

43

Secretaria de Graduação irá pedir para ProGrad se é possível emitirem uma listagem dos e-

44

mails dos alunos participantes. Foi alertado que o aluno deverá obrigatoriamente responder

45

o questionário que será disponibilizado pelo INEP e este preenchimento, assim como a prova,

46

devem ser feitos com responsabilidade. Sugeriu alertar os alunos que caso o aluno seja

47

convocado e não faça a prova ele não se forma. Prof. Fabio Venturini ressaltou a importância

48

dos professores ou coordenadores de conversarem com os alunos e diz que é a melhor forma

49

de contato com os alunos. Prof. Júlio lembro que o aluno que não fizer o ENADE não se forma,

50

e que futuramente, depois que o Campus fizer 10 anos, ou seja em 2021, a porcentagem de
_____________________________________________________________________________________________

Rua Angélica, 100 - 06110-295 - Osasco - SP - Tel.: (11) 2284-6903
camara.graduacao.osasco@unifesp.br

Ministério da Educação
Universidade Federal de São Paulo
Campus Osasco
Câmara de Graduação

51

formandos tem a ver com a verba (Andifes). Roberto relatou que eram para termos em torno

52

de 130 potenciais formando e apenas 50 irão se formar, em grande parte os alunos estão

53

postergando a conclusão dos cursos por causa dos estágios sem perspectivas de efetivação.

54

Prof. Flavio Tayra informou que em Economia o problema já havia sido detectado, mas que

55

tiveram vários problemas por uma restrição que o curso estabelecia quanto ao ingresso dos

56

alunos aos estágios e isso não evitou o problema, uma vez que os alunos entravam com

57

processo contra a instituição. Quanto aos cadastros dos alunos no ENADE Relações

58

Internacionais já está tudo certo, Ciências Econômicas o cadastro está em andamento,

59

Ciências Contábeis foi feito ontem. Ordem do dia: A pedido da direção do campus foi

60

solicitada a inclusão de um ponto de pauta na reunião referente a Representação da Câmara

61

de Graduação na CAEP. A inclusão foi aprovada por todos. 1. Representação da Câmara de

62

Graduação na CAEP – Comissão de Avaliação de Estágio Probatório – Prof. Júlio sugeriu para

63

que a composição da CAEP fosse homogênea, envolvendo docentes de todos os cursos e

64

departamentos, que a Câmara de Graduação fosse representada por docentes, membros da

65

Câmara, dos cursos de Ciências Atuárias e de Ciências Econômicas. Foram indicados os

66

professores Antônio Cordeiro Filho (Ciências Atuárias) e Flavio Tayra (Ciências Econômicas),

67

titular e suplente respectivamente. Aprovado por unanimidade. 2. Sugestões para Sistema de

68

Rematrícula - Prof.ª marina trouxe o problema enfrentado pelos coordenadores de cursos da

69

alta demanda de alunos do período integral que se matriculam em UC’s do período noturno,

70

o que dificulta o processo de rematrículas. Ficou acordado por unanimidade que as sugestões

71

originárias das comissões de cursos serão enviadas para a secretaria da Câmara de

72

Graduação para ser discutido numa futura reunião. Prof. Celso sugeriu que seja indicado no

73

PPI uma proposta referente aos critérios de rematrícula. 3. Reunião Extraordinária para

74

discussão do PPI Campus Osasco - Prof. Celso fez um relato de como estão acontecendo as

75

discussões de propostas para p PPI. Até o momento o Campus Osasco tem poucas propostas

76

postadas o site e por isso decidiu-se verificar a possibilidade de discussão de propostas nas
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77

câmaras de graduação, pós-graduação e extensão. Ficou acordado por unanimidade que será

78

realizada uma reunião extraordinária na próxima sexta-feira, 17 de agosto, ampliada para

79

toda comunidade acadêmica. 4. Homologação da Vice-Presidência da Câmara de Graduação

80

– Conforme acordado na última Reunião Ordinária da Câmara de Graduação que o Prof. Júlio

81

se dispôs, caso a Prof. Ismara não aceitasse a vice-presidência da Câmara em substituição da

82

Prof.ª Karen, que se afastou para Licença Maternidade, ele assumirá até o final deste

83

mandato, que acontecerá em agosto de 2019. A homologação do nome do Prof. Dr. Júlio

84

Cesar Zorzenon Costa para a vice-presidência da Câmara de Graduação foi aprovado por

85

unanimidade dos presentes. 5. Homologação da solicitação da abertura de curso Moodle

86

para Prof. Alberto Handfas – A solicitação de criação fora do prazo das UC’s Economia

87

Monetária (5338) e Desenvolvimento Econômico (5570) ministradas pelo Prof. Alberto

88

Handfas foram homologadas de forma unanime. Não havendo mais pontos de pauta a serem

89

discutidos nesta reunião, a Prof.ª Dra. Marina Mitiyo Yamamoto, Presidente da Câmara de

90

Graduação da EPPEN – Escola Paulista de Políticas, Economias e Negócios, UNIFESP - Campus

91

Osasco, concluiu os trabalhos e deu a reunião por encerrada. Eu Tatiana Travassos de

92

Menezes, Secretária Executiva, lavrei a presente ata que, depois de aprovada, será assinada

93

pela Presidente da Câmara de Graduação e os demais membros da Câmara de Graduação

94

presentes à reunião. Osasco, dez de agosto de 2018.
Presidente da Câmara de Graduação – Campus Osasco
Prof.ª Dra. Marina Mitiyo Yamamoto

________________________________________________________

Membros da Câmara de Graduação – Campus Osasco
Prof. Dr. Celso Takashi Yokomiso

________________________________________________________

Prof. Dr. Fabio Cesar Venturini

________________________________________________________

Prof. Dr. Flavio Tayra

________________________________________________________

Prof.ª Dra. Ismara Izepe, de Souza

________________________________________________________
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Prof. Dr. Júlio Cesar Zorzenon Costa

________________________________________________________

Pamela Naomi Oshima

________________________________________________________

Roberto Ferreira

________________________________________________________

Secretária Executiva
Tatiana Travassos de Menezes

________________________________________________________

95
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