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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DA UNIFESP – CAMPUS 1 

OSASCO EM 19.06.2020 2 

 

Aos dezenove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, às dez horas, na Sala de Reuniões do 3 

Google Meet, sob a Presidência da Diretora Acadêmica, Profa. Dra. Luciana Massaro Onusic, 4 

realizou-se a Reunião Extraordinária do mês de junho da Congregação, campus Osasco da 5 

UNIFESP. Compareceram os(as) conselheiros(as): Acacio Augusto Sebastião Junior, Andreas Leber, 6 

Andreia Pereira da Silva, Celso Takashi Yokomiso, Claudia Alessandra Tessari, Elisangela Bardi da 7 

Fonseca, Fábio Alexandre dos Santos, Fábio César Venturini, Ismara Izepe de Souza, João Alberto 8 

Alves Amorim, Juliana Mateusa Meira Cruz, Julio Cesar Zorzenon Costa, Larissa Matoso, Luciana 9 

Rosa de Souza, Marcello Simão Branco, Alessandra Ramada da Matta, Alvaro Luis dos Santos 10 

Pereira, Bolivar Godinho De Oliveira Filho, Daniel Campos de Carvalho, Emilia Tiemi Shinkawa, 11 

Fabiana Rita Dessotti, Francielle Santo Pedro Simões, Francisco Carlos Fernandes, Gabriela Yin 12 

Chen, Iagê Zendron Miola, Ivan César Ribeiro, João Tristan Vargas, Luisa Bastos, Marcelo Soares 13 

de Carvalho, Marlene Rodrigues, Mizpá Mariano Barros, Nildes Raimunda Pitombo Leite, Pedro 14 

Caldas Chadarevian, Raphael de Oliveira Garcia, Regiane Nitsch Bressan e Tatiana Travassos de 15 

Menezes. A Presidente cumprimentou a todos(as) e, antes de iniciar a discussão do tema de pauta 16 

único, abriu a seção de Informes atualizando os presentes sobre o ● Congresso Acadêmico a ser 17 

realizado entre 13 e 17 de julho de 2020. ● Câmara de Extensão de Cultura: O professor Celso 18 

Yokomiso, coordenador da Câmara de Extensão e Cultura (CAEC), pediu a palavra para 19 

parabenizar os departamentos e cursos sobre as várias atividades de extensão que o campus Osasco 20 

vem promovendo atualmente. Diretoria Administrativa: ● Impressora 3D: Com a palavra, a 21 

Diretora Administrativa, Juliana Mateusa, atualizou os presentes sobre o informe dado na última 22 

sessão sobre a impressora 3D. Conforme informado anteriormente, a impressora estava prevista 23 

para chegar ao campus após a pandemia, porém, a entrega foi feita antes. Portanto, a impressora já 24 

estava alocada na EPPEN e decidirão o local em que ela ficará e, após o retorno das atividades 25 

presenciais, entrará em contato com os docentes que irão utilizá-la para discutirem a licitação dos 26 

materiais a serem utilizados, além de discutirem o contrato de manutenção. ● Orçamento: A 27 

senhora Juliana disse que o grupo de trabalho estava em discussão para fazer o rateio do orçamento 28 

e a expectativa é que a Unifesp consiga fechar o ano corrente e iniciar o próximo ano com 29 
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orçamento empenhado. Encerrados os informes da Direção Administrativa, a professora Luciana 30 

Rosa pediu a palavra para dar os informes da Câmara de Pós-graduação: ● Regimento: A 31 

professora disse que a reforma do regimento da pós-graduação estava em andamento e que em 32 

breve seria finalizado. A vice coordenadora da CmPOS finalizou informando sobre o andamento das 33 

discussões do comitê de retorno das atividades presenciais e que esse comitê era mais específico 34 

para o retorno das atividades de pesquisa em laboratórios. Informes Discente: Com a palavra, a 35 

representante dos discentes, Mizpá Mariano Barros, informou sobre o evento da II Semana da 36 

Mulher que será realizado pelo Coletivo Feminista na próxima semana, sendo um evento totalmente 37 

online. A representante convidou a todos(as) para prestigiarem. Findados os informes, a Presidente 38 

começou a tratar da ORDEM DO DIA pauta única: Decisão sobre o retorno do calendário 39 

acadêmico de Graduação via Atividades Domiciliares Emergenciais (ADEs). A Presidente 40 

concedeu a palavra à Presidente da Câmara de Graduação, professora Ismara Izepe. A professora 41 

Ismara informou que a então minuta da Portaria 1474/2000, que regia a retomada do calendário 42 

acadêmico com detalhamento sobre os aspectos pedagógicos, procedimentais e de flexibilização de 43 

normas para este momento de excepcionalidade, foi tema de discussões na reunião da Câmara de 44 

Graduação. A Presidente da Câmara informou que os cursos e o Eixo Multidisciplinar decidiram 45 

manter a grade horária do 1º semestre sem alterações e desativações de UCs e que a Câmara de 46 

Graduação também havia decidido, por maioria de votos, a retomada do calendário acadêmico para 47 

o dia 06 de julho de 2020. A maioria dos conselheiros da Câmara de Graduação entendia que o 48 

retorno no dia 06 de julho ajudaria na flexibilização do trabalho com os conteúdos para aqueles que 49 

achavam pertinente ultrapassar os 75% dos dias letivos e que também teríamos um maior período 50 

de recesso entre o final do primeiro e o início do segundo semestre. A coordenadora defendeu a 51 

retomada nesta data devido às discussões realizadas nesses últimos dias e aproveitou a oportunidade 52 

para resumir a Portaria 1474/2000: a) Todas as Unidades Curriculares (UCs) oferecidas pela 53 

EPPEN no 1º semestre de 2020 serão retomadas por ADEs. b) O(a) aluno(a) poderá excluir UCs ou 54 

trancar o semestre letivo no período de 03 de agosto a 25 de setembro, devendo permanecer 55 

matriculado(a) em pelo menos uma UC para se manter em curso. Para os(as) ingressantes não 56 

haverá possibilidade de exclusão e trancamento pelo sistema “Remat”, mas aqueles(as) que assim 57 

desejarem, poderão solicitar exclusão e trancamento a partir da comunicação ao(a) coordenador(a) 58 

de curso, via e-mail. c) Todos(as) os(as) discentes terão direito ao trancamento de dois semestres 59 



Ministério da Educação 

Universidade Federal de São Paulo 

Campus Osasco 
 

 
ATA/CONGREGAÇÃO/EXTRA/JUNHO/2020 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 
Rua Angélica, 100 - Osasco - SP - CEP: 06110-295 

diretoria.osasco@unifesp.br 

a mais do que prevê o regimento da ProGrad, sem prejuízo para o tempo de integralização do curso. 60 

d) Não haverá possibilidade de inclusão de UCs na grade referente ao 1º semestre de 2020. e) As 61 

informações sobre a metodologia de ensino, critérios para cômputo de frequência e atividades 62 

avaliativas serão fornecidas pelos(as) docentes e deverão constar em seus referidos planos de ensino, 63 

cuja disponibilização se dará na página virtual de cada curso da EPPEN, a partir de 03 de julho. f) 64 

As UCs deverão cumprir a carga horária definida no Projeto Pedagógico dos cursos, e a carga 65 

horária desenvolvida em regime de ADEs deverá incluir o tempo previsto para os(as) alunos(as) 66 

realizarem a leitura da bibliografia e as atividades solicitadas pelos(as) docentes. A definição sobre 67 

a quantidade de encontros síncronos e de semanas nas quais as atividades serão desenvolvidas ficará 68 

à critério de cada docente, desde que respeitado o cumprimento mínimo de 75% de dias letivos (o 69 

que pode ocasionar uma variação entre 10 e 15 semanas, até o encerramento do 1º semestre, que 70 

ocorrerá em 19 de outubro de 2020). g) Entende-se por atividades síncronas aquelas desenvolvidas 71 

online com a presença do(a) docente e discentes, respeitando o período de aula estabelecido na 72 

grade horária, conforme definido no início do semestre, antes da suspensão do calendário 73 

acadêmico. h) A semana do Congresso Acadêmico, a se realizar entre 13 e 17 de julho, integra o 74 

calendário acadêmico no cômputo de dias letivos. Os(as) docentes não realizarão as Atividades 75 

Domiciliares Especiais nesta semana para permitir que os(as) discentes participem das atividades 76 

desenvolvidas durante o Congresso, tais como palestras, apresentações de trabalhos etc. i) A 77 

avaliação para o 1º semestre se dará a partir da atribuição do conceito “Cumprido” ou “Não 78 

Cumprido”, substituindo, excepcionalmente, as notas, conforme portaria 1474/2020. j) Informações 79 

sobre as plataformas e mídias a serem utilizadas pelos(as) docentes deverão constar nos planos de 80 

ensino das UCs. k) Os alunos(as) deverão priorizar a utilização do e-mail institucional para 81 

facilitar a dinâmica de acesso às plataformas de ensino remoto. No entanto, muitos(as) docentes 82 

utilizarão a Pasta Verde para a comunicação, sendo recomendável que os(as) discentes estejam 83 

atentos(as) aos e-mails informados à UNIFESP, quando do ato da matrícula. l) A data de início do 84 

2º semestre e a forma pela qual as atividades serão desenvolvidas (se integralmente de maneira 85 

remota, ou presencial, a partir de protocolos e medidas sanitárias) serão discutidas e informadas 86 

posteriormente, após deliberação dos Conselhos de Graduação e Universitário. A estimativa, 87 

no entanto, é que o 2º semestre tenha início em novembro de 2020 e finalize em março de 2021. 88 

Com a palavra, o professor Marcello Branco externou a questão do (des)preparo dos(as) 89 
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professores(as) em dar aulas remotamente, tendo que lidar com novas tecnologias a toque de caixa 90 

para se adequarem a algo que não estaria claro na prática. Segundo o representante docente, o mês 91 

de julho deveria ter sido para preparação e capacitação dos docentes para se habituarem às novas 92 

ferramentas e minorar os prejuízos das aulas a distância. Finalizada a fala do professor Marcello 93 

Branco, o professor Fábio Alexandre questionou como se daria o processo de remarcação das férias 94 

dos docentes. O professor Julio, com a palavra, informou que a Pró-reitoria de Gestão com Pessoas 95 

procederia com a reprogramação de férias dos professores que assim se interessarem. Para isso, o(a) 96 

interessado(a) deveria solicitar vias SEI à sua chefia imediata, com ciência da direção acadêmica, 97 

esta remarcação. Com a palavra, a professora Ismara entendeu a preocupação dos professores que 98 

terão que enfrentar a nova realidade de aulas remotas, mas frisou que desde abril, quando ainda não 99 

havia perspectivas da retomada do calendário acadêmico, a ProGrad estava realizando cursos e 100 

palestras de capacitação sobre as possibilidade disponíveis aos docentes. Com a palavra, a 101 

representante discente Mizpá Barros, disse que recebeu diversas dúvidas e apontamentos do corpo 102 

discente como, por exemplo, se seria possível manter uma unidade de plataforma remota como o 103 

Moodle e o Google Classroom, por exemplo, pois se formos utilizar vários aplicativos diferentes 104 

acarretaria a sobrecarga dos estudantes que utilizam o celular. Também questionou como ficaria em 105 

relação à quantidade de avaliações e a carga das atividades para não sobrecarregar os estudantes. 106 

Com a palavra, o professor Julio frisou que as férias de 2019 não poderiam ser gozadas ano que 107 

vem, portanto, deveriam ser gozadas ainda este ano. Com a palavra, a professora Ismara respondeu 108 

que o ideal seria utilizar o tempo de aula da grade para as atividades síncronas, no horário 109 

estabelecido pela grade horária. Sobre os encontros do ambiente virtual, seria inadequado manter 110 

uma aula online por mais de 4 horas, portanto, após discussões de especialistas em educação a 111 

distância do campus Guarulhos, sugeriram diminuir o tempo das aulas online que poderiam ser 112 

disponibilizadas posteriormente. Em relação à preocupação da estudante Mizpá sobre a carga 113 

horária, a coordenadora da Câmara de Graduação disse que a portaria previa a incorporação das 114 

horas de leitura e uma previsão do tempo que o estudante faria essas leituras e resenhas. Finalizou 115 

dizendo que essa preocupação seria minimizada contabilizando a carga horária prevista no plano de 116 

ensino para o estudante fazer a leitura ou a atividade. O professor Iagê, com a palavra, externou que 117 

para haver um melhor planejamento das atividades de retorno, o início deveria ser em agosto. Com 118 

a palavra, a representante dos TAE, Elisangela Bardi, informou que teremos dois eventos da 119 
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Divisão de Gestão Ambiental (DGA) sobre o Meio Ambiente com palestras do professor Dan Levy 120 

e disse que divulgará a todos(as) oportunamente. Questionou sobre as férias dos TAE, se eles 121 

também conseguiriam adiar o seu gozo para o bem da administração. O professor Julio, com a 122 

palavra, argumentou que a preparação de retorno sem enfrentarmos a realidade ficaria no campo das 123 

ideias, já com a prática poderíamos consertar as questões do retorno com os nossos erros e acertos. 124 

Iniciando no dia 06 de julho teríamos um tempo maior para experimentar as experiências, sendo 125 

elas positivas ou negativas, finalizou o docente. Com a palavra, a diretora administrativa, Juliana 126 

Mateusa, disse que estava aguardando orientações da administração central para o retorno das 127 

atividades presenciais e sobre as férias disse que elas estariam sendo reprogramadas com as devidas 128 

justificativas e somente seriam aceitas as que apresentarem excepcionalidades. Com a palavra, a 129 

professora Luciana Onusic disse que não achava esse processo somente como uma diminuição de 130 

danos, mas que os professores e alunos conseguiriam fazer o melhor possível e que, apesar de ser 131 

uma excepcionalidade, sairíamos dessa com um aprendizado positivo e que seríamos capazes de 132 

superar essas adversidades, finalizou. Após discussões favoráveis para o retorno do calendário 133 

acadêmico em julho e outros favoráveis para o retorno em agosto, a Presidente colocou em 134 

votação a opção 1, retorno das atividades dia 06 de julho seguindo a decisão da Câmara de 135 

Graduação e opção 2, retorno dia 03 de agosto. Com 16 votos favoráveis e 14 contrários, a 136 

Escola Paulista de Política, Economia e Negócios decidiu pelo retorno do calendário 137 

acadêmico no dia 06 de julho de 2020. Antes de encerrar a sessão, a Presidente da Câmara de 138 

Graduação solicitou que as Comissões de Cursos e N.D.E aprovassem os planos de ensino em ADE 139 

até a próxima sexta-feira, pois a reunião da Câmara de Graduação seria marcada para o dia 29 de 140 

junho para o envio dos planos à ProGrad no dia 30. Nada mais havendo a tratar, a Presidente 141 

encerrou os trabalhos e eu, Ricardo Vieira Bertoldo, lavrei esta ata que, após aprovada, vai assinada 142 

por mim e pela Presidente.  143 

_____________________________________ 

Profa. Dra. Luciana Massaro Onusic 

Presidente 

_____________________________________ 

Ricardo Vieira Bertoldo 

Secretário Executivo 


