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8ª Reunião Ordinária da Câmara de Graduação 

08 de novembro de 2019 – Horário: 10h00min 

Auditório Antônio Roberto Espinosa – Campus Osasco 

Aos oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, realizou-se no Auditório do 1 

prédio do campus Osasco, localizado à Rua Angélica, número 100, Jardim das Flores, município de 2 

Osasco, a oitava reunião ordinária do ano de 2019 da Câmara de Graduação da EPPEN- Escola 3 

Paulista de Política, Economia e Negócios da UNIFESP – Universidade Federal de São Paulo. 4 

Estiveram presentes Prof.ª Dra. Ismara Izepe de Souza, Presidente da Câmara de Graduação e 5 

Coordenadora do Curso de Relações Internacionais, Prof. Dr. Júlio Cesar Zorzenon Costa, Vice 6 

Diretor Acadêmico, Prof. Dr. Luís Cláudio Yamaoka, Coordenador do Multidisciplinar, Prof. Dr. 7 

Francisco Marcelo Monteiro da Rocha, Vice Coordenador do Multidisciplinar, a sra. Alessandra 8 

Ramada Da Matta, representante do NAE - Núcleo de Apoio ao Estudante, Prof. Dr. Pedro Caldas 9 

Chadaverian, Coordenador do Curso de Ciências Econômicas, Prof. Dr. Celso Takashi Yokomiso, 10 

Vice Coordenador do curso de Ciências Atuariais, Prof. Dr. Sandro Braz Silva, Coordenador do 11 

Curso de Ciências Contábeis, o sr. Roberto Ferreira Junior, chefe e representante da Secretaria de 12 

Graduação e a srta. Nicole Correia Duarte, Representante Discente Titular. A assistente em 13 

Administração Ana Paula Rocha Garcia de Oliveira secretariou a reunião. A Profa. Ismara abriu a 14 

sessão com os ► INFORMES ♦ Da Direção Acadêmica: O professor Júlio informou sobre a 15 

reunião realizada com a Reitora e Pró-Reitores de Planejamento e de Gestão com Pessoas sobre as 16 

cinco vagas, a princípio, de Técnicos Administrativo em Educação pactuados para o curso de 17 

Direito, fez esclarecimentos sobre a visita do INEP, agendada para o início de dezembro, a fim de 18 

verificar as condições de oferta para o curso de Direito no campus e sobre o andamento das obras 19 

do campus novo como, também, das verbas angariadas para seu custeio. Os professores Pedro e 20 

Júlio, informaram sobre o ‘Preparadão’, evento organizado pelo Banco Santander. A professora 21 

Ismara relembrou dos eventos, destinados aos estudantes de ensino médio, nos quais participou 22 

representando o curso de Relações Internacionais. O professor Celso informou que a CAEC estaria 23 

organizando uma série de eventos, dentre eles uma feira de profissões na EPPEN. A sra. Alessandra 24 

informou que os Centros Acadêmicos, também, estariam realizando ações nesse sentido. A 25 

professora Ismara aproveitou para informar sobre a apreciação e aprovação dos Projetos 26 

Pedagógicos realizada na última reunião do Conselho de Graduação e destacou que os projetos 27 

reformulados estariam mais consoantes com as recomendações da CPAP e do MEC. ♦ Secretaria de 28 

Graduação: Sem informes. A inclusão de pauta na Ordem do Dia que trata da alteração da 29 

nomenclatura de algumas UCs do Multidisciplinar foi aprovada. ♦ Biblioteca: Sem representantes 30 

presentes. ♦ Representação Discente: Sem informes. ♦ NAE: A sra. Alessandra informou sobre os 31 

trabalhos apresentados pelos alunos da Unifesp no VII Seminário de Inovações Curriculares 32 

organizado pela Unicamp. ♦ Liga: O professor Sandro informou que a comissão pesquisou sobre o 33 

funcionamento das ligas e percebeu-se que não seria um projeto complexo como haviam entendido, 34 

a princípio, e fez esclarecimentos sobre sua estrutura no SIEX. O professor Júlio fez outros 35 

esclarecimentos acerca da oficialização e regulamentação das ligas, demanda solicitada pelos 36 

estudantes à Prograd, e os membros compartilharam as dúvidas sobre o vínculo, inicial com a 37 

extensão e, posteriormente, com a graduação. A srta. Nicole relatou as informações compartilhadas 38 

pelas ligas da EPE e da Pediatria e fez ponderações sobre a responsabilidade financeira e o aspecto 39 

contábil. Os professores Júlio e Sandro, também, fizeram ponderações sobre o aspecto financeiro. A 40 

professora Ismara perguntou quando a Prograd iria realizar a regulamentação das ligas e o professor 41 

Júlio respondeu que a previsão seria para o final do ano de 2019. O professor Francisco pontuou 42 

que já existia uma via legal para projetos que envolvem algum curso remunerado, que seria a FAP, 43 
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assim, a liga passaria por duas regulamentações, uma pela extensão e a outra via FAP em caso de 44 

envolver atividades remuneradas. O colegiado considerou que, para o aspecto financeiro, o melhor 45 

caminho seria através da FAP. O professor Júlio esclareceu que a liga já existia, se reunia e tinha um 46 

professor responsável, que a solicitação feita para a Câmara de Graduação seria sua oficialização 47 

como um órgão da Unifesp, que havia dúvidas sobre a vinculação da liga e entendia que o que tinha 48 

que se discutir seria uma forma transitória de dar uma resposta até esperar a regulamentação. O 49 

professor Sandro esclareceu as diferenças no funcionamento entre a empresa júnior e a liga. Após 50 

outras considerações, ficou aprovado que uma proposta seria encaminhada até uma semana antes da 51 

próxima sessão ordinária. ♦ Planejamento das Atividades Acadêmicas: O sr. Roberto informou que 52 

o cronograma seria divulgado a todos os docentes e, com relação a grade horária, a secretaria estaria 53 

realizando as alocações, que entraria em contato caso houvesse dúvidas e que a homologação da 54 

grade final seria pautada em próxima sessão ordinária da Câmara de Graduação. Com a palavra, a 55 

professora Ismara perguntou se havia mais algum informe e o professor Celso informou sobre a 56 

finalização da inscrição do edital de fomento de políticas de Observatórios, que o campus Osasco 57 

possuía dois Observatórios credenciados pelo Curso de Direito, solicitou colaboração dos cursos e 58 

departamentos para um Observatório Institucional que teria como objetivo avaliar o impacto da 59 

Unifesp na região, se estivesse cumprindo sua função social. Encerrando-se os informes, 60 

prosseguiu-se com a ► ORDEM DO DIA ♦ Pedido de extensão de prazo: RA70445 - 61 

SEI_23089.113845_2019_55 (Administração): Após apreciação, a solicitação foi homologada por 62 

um semestre letivo. ♦ Pedido de extensão de prazo: RA69237 - SEI_23089.116712_2019_31 63 

(Administração): A decisão da comissão de curso foi analisada levantando-se preocupações 64 

referente a ausência de um orientador de TCC e o prazo exíguo para conclusão de curso sendo 65 

aluno ingressante de 2011. O colegiado aprovou, a princípio e por unanimidade, mas a ratificação 66 

da decisão se daria na próxima sessão ordinária, a ser realizada em dezembro, condicionada a 67 

apresentação do nome do orientador. ♦ Pedido de extensão de prazo: RA95206 - 68 

SEI_23089.114397_2019_15 (Contábeis): Após apreciação, a decisão foi homologada por dois 69 

semestres letivos. ♦ Pedido de extensão de prazo: RA 95204 - SEI_23089.114798_2019_67 70 

(Contábeis): Após apreciação, a solicitação foi homologada por um semestre letivo. ♦ Pedido de 71 

trancamento excepcional: RA 114.529 - SEI_23089.115352_2019_50 (Contábeis): Após 72 

apreciação, a solicitação foi homologada, por unanimidade. ♦ Pedido de trancamento excepcional: 73 

RA 92967 - SEI_23089.115621_2019_88 (Ciências Atuariais): Após apreciação, a solicitação foi 74 

homologada, por unanimidade. O professor Celso sugeriu que se refletisse, no âmbito dos 75 

departamentos, uma estratégia de melhoria da situação psicológica dos alunos, pois a incidência do 76 

quadro depressivo estaria em alta entre os alunos. A professor Ismara enfatizou que a importância 77 

da presença do NAE nas reuniões dos cursos a fim de sensibilizar, ainda mais, os professores. O 78 

professor Celso disse que a Universidade não deveria ser um ambiente difícil e punitivo, mas de 79 

crescimento, de possibilidades, de projetos e perspectivas. O professor Francisco Marcelo 80 

concordou com as palavras do professor Celso e sugeriu que a ação fosse estendida para os docentes 81 

e que as redes voltassem a ser instaladas nos andares a fim de evitar acidentes, como uma medida 82 

preventiva. A sra. Alessandra destacou que a Universidade deveria ser um ambiente mais acolhedor, 83 

que a questão do suicídio seria multifatorial e que a universidade não deveria ser um agravante ou 84 

um potencial de adoecimento, pois muitos estudantes ingressam com algum tipo de adoecimento, de 85 

acordo com os dados obtidos através das respostas do questionário socioeconômico realizado no 86 

momento da matrícula. Assim, enfatizou a importância de se ter um ambiente mais protetivo e 87 

relembrou a avalição feita pelo corpo de bombeiros referente ao alambrado. O colegiado discutiu a 88 

importância de, também, se proteger a região do corrimão, de um parecer emitido pelo corpo de 89 
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bombeiros e relembraram da renovação do documento do AVCB. O sr. Roberto disse que no 90 

campus havia um servidor Técnico de Segurança do Trabalho e sugeriu conversar com a direção 91 

administrativa sobre que medidas já tinham sido adotadas e o que seria possível melhorar. A 92 

professora disse que os temas tratados nas solicitações seriam bastante sensíveis para os estudantes, 93 

por isso considerou pertinente a sugestão da secretária Ana Paula Oliveira de que no registro em ata 94 

conste o RA e número do processo do SEI ao invés do nome do estudante e essa regra foi aprovada 95 

pelo colegiado, por unanimidade, e ficou como sugestão aos coordenadores para levar às reuniões 96 

dos cursos. ♦ Formação de comissão para recepção dos calouros 2020: Foram levantadas sugestão 97 

de que as atividades fossem realizadas nos três primeiros dias da primeira semana de aula e de que o 98 

encontro com a coordenação não fosse em horário muito tarde. A professora Ismara sugeriu que 99 

esboço pudesse ser feito e apreciado em próxima reunião ordinária. A sra. Alessandra registrou que 100 

as questões de acessibilidade deveriam ser pensadas, pois a cada ano se aumentava o número de 101 

estudantes ingressantes através desse tipo de reserva de vagas. A srta. Nicole sugeriu que “aulões” 102 

de matemática pudessem ser feitos devido a muitas dificuldades que os estudantes teriam com essa 103 

disciplina e informou que o CATU estaria planejando atividades acadêmicas. O professor Júlio 104 

deixou sugestão à Comissão que iria se formar de que os três primeiros dias fossem reservados para 105 

atividades de recepção geral e que os outros dois dias ficassem a critério dos cursos e dos centros 106 

acadêmicos. O professor Francisco destacou a importância da participação dos ingressantes nas 107 

atividades da primeira semana, pois nelas seriam esclarecidas informações referentes a vida 108 

acadêmica do aluno e sugeriu o encaminhamento de os professores relacionados à disciplina de 109 

Matemática, nas semanas seguintes, realizasse uma revisão de seus conceitos básicos. O sr. Roberto 110 

informou que a secretaria acadêmica encaminharia aos ingressantes um material acadêmico sucinto 111 

contendo essas informações cruciais para o estudante e sugeriu reforçar, na primeira semana, essas 112 

informações e a secretaria se colocou à disposição para expô-las oralmente. A sra. Alessandra 113 

sugeriu que essa ação deveria ser continua, com a presença dos veteranos relatando sua experiência 114 

e relatou que a atividade de fichamento, realizada pelo sr. Carlos do NAE, com a última turma de 115 

ingressantes tinha sido interessante e não soube informar se essa atividade seria realizada com os 116 

próximos ingressantes. Após outras considerações, o assunto foi encaminhado como pauta, nas 117 

reuniões das comissões de curso, solicitando a presença de um docente para participar dessa 118 

comissão. A comissão foi composta pelo NAE, srta. Nicole e entidades estudantis, a princípio. ♦ 119 

Entrega do Relatório de Atividades com as Renovações de Estágio: O sr. Roberto fez 120 

esclarecimentos sobre o que seria o relatório de atividades e as informações que constam nesse 121 

documento, sugeriu que este entraria, automaticamente, no fluxo dos pedidos de estágio de 122 

renovação e de rescisão, disse que a secretaria faria divulgação disso e relatou casos em que os 123 

estudantes não entregariam o contrato de rescisão. Aproveitou para informar que a secretaria não 124 

condicionaria o recebimento de um contrato de renovação e rescisão mediante a entrega desse 125 

relatório. A professora Ismara sugeriu instruir os alunos sobre essa ação e que eles procurassem a 126 

secretaria acadêmica para orientação. O professor Júlio sugeriu que, via e-mail, a Câmara 127 

comunicaria que todo contrato aditivo seria recebido condicionado a entrega do relatório de 128 

atividades, além de informar um roteiro com os itens estabelecidos nesse documento. O professor 129 

Francisco sugeriu incluir, também, para os contratos de rescisão. O sr. Roberto sugeriu às 130 

coordenações de curso que o relatório de atividades do período efetivo do estágio fosse cobrado 131 

para as atividades complementares. ♦ Alteração dos nomes das UCs – inclusão aprovada: A 132 

professora Ismara informou que as coordenações dos cursos receberam, via SEI, a nova matriz para 133 

conferência, que inconsistências na nomenclatura de algumas UCs do Multidisciplianr foram 134 

encontradas e sugeriu que a secretaria do campus poderia encaminhá-las à secretaria geral 135 
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informando que nas matrizes devem constar o nome completo dessas UCs. O sr. Roberto informou 136 

que todas as alterações nas matrizes foram realizadas, conforme PPC do Multidisciplinar e atentou 137 

que as informações que constam no formulário enviado à CPAP poderiam não estar de acordo com 138 

o PPC. Informou que a secretaria acadêmica geral enviou um processo, via SEI, explicando como as 139 

alterações seriam feitas, que o prazo para a readequação tinha sido estendido para até o dia 24/01 e 140 

que a secretaria do campus gostaria de finalizar esse processo ainda no mês de dezembro. Para isso, 141 

as matrizes seriam impressas e enviadas aos coordenadores para conferência e assinatura. Sem nada 142 

mais a tratar, a sessão foi encerrada, eu, Ana Paula Rocha Garcia de Oliveira, lavrei a presente ata, 143 

que deverá ser posteriormente aprovada e assinada pelos membros da Câmara de Graduação. 144 
  

 145 
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