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9ª Reunião Ordinária da Câmara de Graduação 

11 de dezembro de 2020 – Horário: 10h00min - Ambiente Virtual – Campus Osasco 

 

Ao décimo primeiro dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, realizou-se em ambiente 1 

virtual, via Google Meet, a Nona Reunião Ordinária do ano de 2020 da Câmara de Graduação da 2 

EPPEN- Escola Paulista de Política, Economia e Negócios da UNIFESP – Universidade Federal de 3 

São Paulo. Estiveram presentes a Profa. Dra. Ismara Izepe de Souza, Presidente da Câmara de 4 

Graduação, o Prof. Dr. Júlio Cesar Zorzenon Costa, Representante da Direção Acadêmica e Vice 5 

Coordenador da Câmara de Graduação, o senhor Roberto Ferreira Junior chefe e representante da 6 

Secretaria de Graduação, o sr. Andreas Leber chefe e representante da Biblioteca, a Profa. Dra. 7 

Francielle Santo Pedro Simões coordenadora do Núcleo de Apoio ao Estudante, a senhora 8 

Alessandra Ramada da Matta do Núcleo Docente Estruturante, Prof. Dr. Samir Sayed, Coordenador 9 

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

Atuariais, Prof. Dr. Pedro Caldas Chadaverian, Coordenador do curso de Ciências Econômicas, Prof. 11 

Dr.  Francisco Marcelo Monteiro da Rocha, Vice Coordenador do Eixo Multidisciplinar, Prof. Dr. 12 

Sandro Braz Silva, Coordenador do Curso de Ciências Contábeis e a representante discente Nicole 13 

Duarte Correia Duarte. O prof. Dr. Iagê Miola participou como membro convidado. A assistente em 14 

administração, Ana Paula Rocha Garcia de Oliveira secretariou a reunião. A Presidente deu início à 15 

sessão, com os ► INFORMES ♦ Da Câmara de Graduação: A professora Ismara informou que a 16 

Câmara de Graduação havia recebido o resultado do questionário das ADEs, respondido pelos 17 

discentes, recomendou que cada comissão de curso apreciasse os resultados e, a partir destes, 18 

refletisse se a metodologia utilizada estaria de acordo com a portaria. Sugeriu, assim, que se fizesse 19 

uma rodada de discussão sobre os resultados. Com a palavra, o professor Francisco solicitou que as 20 

avaliações dos cursos fossem encaminhadas para o departamento Multidisciplinar e o número do 21 

processo SEI foi informado, via chat, para que as coordenações dos cursos e eixo pudessem 22 

apropriar-se dos resultados, já que possuem acesso à unidade da Câmara de Graduação. O professor 23 

Iagê informou que não ocorreu reunião da Comissão de Acompanhamento das ADEs, portanto, não 24 

havia informes. ♦ Da Secretaria Acadêmica: A professora Ismara levantou uma dúvida sobre o 25 

prazo para solicitar o trancamento de UCs, pois a coordenação de Relações Internacionais estaria 26 

recebendo dúvidas dos alunos. Com a palavra, o senhor Roberto esclareceu como se daria o 27 

processo de exclusão da UCs, ação que estaria atribuída à Prograd, disse que a secretaria estaria 28 

comunicando às empresas, nos casos de estágio, sobre as solicitações do aluno conforme relatório 29 

extraído do sistema de matrículas e pontuou limitações do sistema de emissão de histórico 30 

disponível na intranet, estas que foram notificadas à Prograd e STI, mas que esses setores não 31 

haviam, ainda, se manifestado. Informou sobre os prazos e processo de recebimento dos pedidos de 32 

aproveitamentos de estudos, disse que plantões foram agendados para atender essa demanda e que a 33 

secretaria elaborou e encaminhou aos docentes um tutorial de como criar um despacho no SEI. ♦ Do 34 

NAE: Sem Informes. O professor Celso aproveitou para perguntar sobre os resultados dos testes 35 

sorológicos da COVID-19, realizados no campus no começo de dezembro, e a sra. Alessandra 36 

respondeu que não havia, ainda, retorno disso devido a um problema técnico, no dia da coleta, na 37 

emissão das etiquetas que dariam acesso aos resultados através do site do Hospital São Paulo. ♦ Dos 38 

Cursos: •Ciências Contábeis: O professor Sandro informou que o curso aprovou a oferta de uma 39 

vaga destinada ao vestibular de ingresso para Refugiados, Apátridas e Portadores de Visto 40 

Humanitário na UNIFESP, destacando, positivamente, que cada professor justificou seu voto, na 41 

última reunião de comissão de curso. ♦ Da Direção Acadêmica: O professor Júlio informou os 42 

resultados da simulação da consulta on-line para reitor(a) e vice-reitor(a) da Unifesp e reforçou a 43 
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importância da participação de todos na consulta oficial. Disse que as questões relativas ao 44 

calendário acadêmico de 2021 começariam a ser discutidas entre a Prograd e os diretores 45 

acadêmicos dos campi e na próxima sessão do Conselho de Graduação. Aproveitou para informar 46 

que os resultados dos testes sorológicos da COVID-19 seriam encaminhados por e-mail. ♦ Da 47 

Biblioteca: Sem Informes. ♦ Da Representação Discente: Sem Informes. Esgotados os informes, 48 

prosseguiu-se para o ► Expediente ♦ Aprovação da minuta da Sessão Ordinária realizada em 49 

13/09/19: A ata foi aprovada, por maioria dos votos, com duas abstenções. ♦ Aprovação da minuta 50 

da Sessão Ordinária realizada em 20/11/20: A ata foi aprovada, por unanimidade. Destacou-se a 51 

urgência de assinar a ata, via SEI, para encaminhamento posterior à CPAP. Encerrado o expediente, 52 

seguiu-se para a ► ORDEM DO DIA ♦ A professora Ismara perguntou se o colegiado aprovaria o 53 

pedido de inserção de pauta do curso de Ciências Contábeis sobre a solicitação de reversão de 54 

matrícula do discente RA 76302, que não foi aprovado em razão de respeitar os fluxos dos 55 

processos, mas que uma aprovação ad referendum seria feita e que a decisão deveria ser 56 

encaminhada ao aluno. O professor Sandro perguntou como proceder com o aluno e os professores 57 

das UCs relacionados no pleito e a professora Ismara sugeriu que, diante da aprovação, por 58 

unanimidade, desse pleito na comissão de curso, se conversasse com o aluno e professores, 59 

informando que o caso seria apreciado em próxima reunião da Câmara de Graduação e que a 60 

orientação seria que o aluno continue cursando as ADEs, aguardando, apenas, a regularização de 61 

sua situação. Todos aprovaram esse encaminhamento. ♦ Trancamento Excepcional de Matrícula - 62 

RA 149201 - Curso de Relações Internacionais: A professora Ismara esclareceu qual seria o 63 

pedido e a situação relatada pela discente no processo e a solicitação foi aprovada, por unanimidade. 64 

Com a palavra, o professor Iagê aproveitou para propor que se faça uma reflexão sobre como lidar, 65 

localmente, com os dados pessoais dos alunos, destacando a sensibilidade de um documento que 66 

estava inserido no referido processo e, também, sugeriu que uma reflexão mais ampla institucional 67 

fosse encaminhada ao Conselho de Graduação, entendendo que debater esse assunto seria um 68 

desafio posto à Universidade. Informou que a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), que havia 69 

entrado em vigor recentemente, coloca uma série de regras e garantias para proteção de dados 70 

pessoais, determinando como podem ser tratados, além de indicar, dentre outros, que dados 71 

referentes à saúde seriam sensíveis. Desse modo, enquanto a Unifesp não dispusesse de uma 72 

normativa geral, com fluxos estabelecidos para todos os colegiados, com o objetivo de garantir 73 

maior segurança e privacidade, sugeriu que dados sensíveis não circulassem por e-mail, que sejam 74 

disponibilizados no SEI, classificando-os como restrito, limitando o acesso para os conselheiros que 75 

já estariam cadastrados na unidade da Câmara de Graduação, determinando que o fluxo de que 76 

sempre que houver dado pessoal sensível envolvido, se adote um caminho via SEI de processo 77 

restrito. Com a palavra, a professora Ismara recordou a discussão anterior sobre esse tipo de assunto, 78 

na qual foi aprovada a ocultação do nome dos estudantes na convocatória e ata da reunião, disse que 79 

não via problemas para deliberar esse assunto na presente sessão e todos concordaram com essa 80 

inserção de pauta. Sugeriu, assim, que o novo fluxo seria que todos os processos que constem dados 81 

pessoais sensíveis não sejam encaminhados por e-mail e que na convocatória conste, somente, o 82 

Ofício com o pleito do aluno, e que a secretária da Câmara faria menção da presença dos dados 83 

sensíveis no processo SEI. Essa sugestão de fluxo foi aprovada, por unanimidade. Com a palavra, o 84 

sr. Roberto explicou que as demandas dos alunos estariam sendo encaminhadas para o e-mail 85 

institucional da secretaria de graduação por não haver atendimento presencial nesse período de 86 

pandemia e que os processos SEI eram indicados com o acesso restrito. Informou que o módulo de 87 

peticionamento, através do SEI, seria implementado no início de 2021 e que também estria sendo 88 

implementado o sistema OTRS, no início de janeiro de 2021, a fim de viabilizar os requerimentos 89 
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da secretaria. Com a palavra, o professor Celso sugeriu se atentar para a exposição do CID, que não 90 

havia previsão legal para isso. Com a palavra, a professora Ismara solicitou que os coordenadores 91 

considerem esse fluxo nas comissões de curso. Com a palavra, a sra. Alessandra disse que o NAE 92 

não havia recebido nenhum tipo de orientação referente à obrigatoriedade de apresentação de CID, 93 

relatou qual seria a orientação que o NAE passava para os estudantes, a fim de não expor os 94 

diagnósticos médicos e questionou se seria necessária a exposição desse tipo de informação nas 95 

reuniões das comissões de curso e da Câmara de Graduação, considerando importante, apenas, 96 

informar se os motivos do pleito seriam por adoecimento ou pessoal. Propôs que essas questões 97 

fossem pensadas e levadas às outras instâncias, acreditando que essa discussão seria muito 98 

importante, concordou com as palavras do professor Celso e frisou que ninguém teria a obrigação 99 

de expor seus dados e CID nos laudos médicos. A professora Ismara agradeceu as sugestões e 100 

excelentes contribuições feitas pelo professor Iagê e pela sra. Alessandra, acreditando que o fluxo 101 

aprovado limitaria o acesso à dados sensíveis e que esse assunto deveria ser encaminhado para uma 102 

discussão mais ampla. ♦ Pagamento de inscrição institucional em associações de ensino: A 103 

professora Ismara recordou as discussões da reunião anterior sobre o assunto, propôs uma rodada 104 

para apresentação das decisões dos cursos e Eixo e relatou qual seria a associação que o colegiado 105 

de Relações Internacionais indicou, acreditando que o coordenador ou vice coordenador pudessem 106 

ser contemplados com essa ajuda da Unifesp, caso todo o colegiado não pudesse ser amparado. O 107 

professor Celso informou que o assunto não tinha sido discutido, ainda, em comissão de curso, 108 

mencionou algumas dúvidas referente ao ressarcimento e concordou com a colocação da professora 109 

Ismara. Via chat, o professor Sandro informou que o assunto não tinha sido discutido, ainda, em 110 

comissão de curso. O professor Francisco Marcelo informou a única associação indicada por um 111 

professor do departamento, disse que tinha dúvidas referentes à inscrição coletiva, pois os docentes 112 

do Multidisciplinar seriam de diversas áreas. O professor Pedro informou que o assunto não tinha 113 

sido discutido, ainda, em comissão de curso. O professor Iagê comentou sobre algumas associações 114 

na área do Direito e que levaria o assunto para discussão em comissão de curso. O professor Júlio 115 

disse que participou da reunião do Consu que tratou dessa questão e que havia entendido que a 116 

indicação das associações se fazia de acordo com a participação institucional em eventos e 117 

processos seletivos. A professora Ismara sugeriu responder à ProAdm apontando as dificuldades 118 

levantadas. Sem nada mais a tratar, a professora Ismara desejou Boas Festas a todos, encerrando a 119 

reunião às onze horas e quarenta e cinco minutos e eu, Ana Paula Rocha Garcia de Oliveira, lavrei a 120 

esta ata, que deverá ser aprovada pelos membros da Câmara de Graduação, em reunião posterior.  121 
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