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7ª Reunião Ordinária da Câmara de Graduação da EPPEN de 2018 

19 de outubro de 2018 - Horário: 10h30min – Auditório 
 

Ao decimo nono dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, realizou-se, no 1 

Auditório da UNIFESP, Campus Osasco, localizado à Rua Angélica, número 100, Jardim das 2 

Flores, município de Osasco, a Sétima Reunião Ordinária do ano de dois mil e dezoito da 3 

Câmara a de Graduação da EPPEN – Escola Paulista de Políticas, Economias e Negócios, 4 

UNIFESP - Campus Osasco, às dez horas e trinta minutos. Estiveram presentes a Prof.ª Dra. 5 

Marina Mitiyo Yamamoto, Presidente da Câmara de Graduação e Coordenadora do Curso 6 

de Ciências Contábeis, o Prof. Dr. Júlio Cesar Zorzenon Costa, Vice-Diretor Acadêmico do 7 

Campus Osasco, Roberto Ferreira Junior, Chefe da Secretaria Acadêmica de Graduação, a 8 

Prof.ª Dra. Ismara Izepe de Souza, Coordenadora do Curso de Relações Internacionais, o 9 

Prof. Dr. Flávio Tayra, Coordenador do Curso de Ciências Econômicas, o Prof. Dr. Celso 10 

Takashi Yokomiso, Vice Coordenador do Curso de Ciências Atuariais, o Prof. Dr. Daniel 11 

Monteiro Huertas, Coordenador do Eixo Comum,  Prof.ª Dra. Fernanda Emy Matsuda, 12 

Coordenadora do NAE - Núcleo de Apoio ao Estudante e a Prof. Dra. Luciana Massaro 13 

Onusic, Diretora Acadêmica do Campus Osasco. A Prof.ª Marina Mitiyo Yamamoto, iniciou 14 

os trabalhos com a divulgação dos informes e em seguida a discussão da ordem do dia, que 15 

ocorreu da seguinte forma: INFORMES: 1 - Diretoria Acadêmica – A. Congresso Acadêmico 16 

2019 – A Prof.ª Luciana informou que a Comissão Central do Congresso Acadêmico já vem 17 

se reunindo a aproximadamente dois meses e estão cobrando que a Comissão local do 18 

Campus Osasco seja montada. Ano passado a comissão foi composta pelos Coordenadores 19 

dos Cursos de Graduação, Presidentes das Câmaras de Graduação, Extensão e Pós-20 

Graduação, Coordenadores de PIBIC, Monitoria e Extensão, Direção Acadêmica e um 21 

Secretário. Neste ano está sendo cobrando uma maior participação dos discentes. Prof.ª 22 

Luciana avisou que, irá chamar uma reunião para a próxima quarta-feira, dia 24 de outubro, 23 

as 14h30m com a participação dos Coordenadores, para que sejam levadas as comissões de 24 
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curso e indiquem alunos ou docentes do curso. Ano que vem o Congresso Acadêmico 25 

acontecerá na primeira semana do mês de junho e terá 4 (quatro) dias de duração. Uma 26 

novidade para o ano que vem será as atividades integradas entre os Campi. B. 27 

“Preparadão” – O Prof. Júlio informou que no mês de setembro de 2018, a UNIFESP 28 

participou da Feira do Guia do Estudante, sedo a única Universidade pública com stand na 29 

feira. Devido ao sucesso na Feira do Guia do Estudante, a UNIFESP foi convidada a participar 30 

do “Preparadão Universia” (Santander Universidades), que é uma espécie de feira para 31 

informar os estudantes sobre os cursos de graduação. O evento ocorrerá no final de 32 

outubro e na próxima segunda-feira, 22/10, terá uma reunião, para organizar a participação 33 

da UNIFESP. C. Sugestão ENADE – Mesmo os alunos já tendo sido avisados via e-mails a 34 

Prof.ª Luciana sugeriu, verificar a possibilidade de os cursos se organizarem para levar os 35 

alunos aos laboratórios de informática para que possam responder o questionário do 36 

ENADE, e os auxiliarem caso necessários. Prof.ª Marina informou que os alunos concluintes 37 

de Ciências Contábeis farão um Provão (simulado) no sábado, dia 20/10. 2. Secretaria de 38 

Graduação – Roberto avisou que os curso que ofereceram vagas para transferência de 39 

turno do integral para o noturno tiveram praticamente todas as vagas preenchidas, 40 

somente uma vaga, das oito ofertadas pelo Curso de Administração, não foi preenchida até 41 

agora. Mas ressaltou que ainda está aberto o período de recursos até o dia 22 de outubro 42 

onde será fechada a lista de transferidos. O período integral não teve procura. Na próxima 43 

matrícula os alunos que fizeram a transferência de turno já faram a matrícula no turno 44 

escolhido. 3. Câmara de Graduação – A. Indicação do Prof. João Arantes para o GT de UC's 45 

Multicampi Presenciais. A Prof.ª Marina informou que o nome do Prof. João Arantes foi 46 

indicado à ProGrad para compor o GT de UC's Multicampi Presenciais uma vez que foi a 47 

única indicação recebida das coordenações pela Câmara de Graduação.  b. Revisão e 48 

Atualização da Classificação dos Cursos de Graduação – A Prof.ª Marina informou que 49 

envio da resposta para ProGrad tinha prazo até 11 de outubro, todos os cursos já 50 
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responderam à Câmara de Graduação mantendo a classificação atual e as respostas já foi 51 

encaminhada para à ProGrad. c. Levantamento de dados para Edital de Transferência de 52 

Curso – A Prof.ª Marina lembrou que a solicitação que tem como Prazo final 29/10 (Anexo 53 

1). ORDEM DO DIA: A Prof.ª Ismara solicitou inversão de pauta devido a presença da Prof.ª 54 

Marina Gusmão, Coordenadora de Estágio do Curso de Relações Internacionais. A Inversão 55 

aceita por unanimidade pelos presentes. 1. Estágios nos Cursos de Graduação e Proposta 56 

de consulta à Procuradoria da UNIFESP acerca dos estágios de estudantes matriculados no 57 

Integral - Prof.ª Luciana iniciou com uma breve recapitulação referente aos estágios nos 58 

Cursos de Graduação na EPPEN e informou que discutido em uma reunião os critérios para 59 

a aprovação dos estágios dos alunos do período integral com relação a conflitos de horário 60 

entre as aulas da graduação e o horário do estágio. O curso de Relações Internacionais 61 

trouxe para a reunião da Câmara de Graduação uma proposta de se fazer uma consulta à 62 

Procuradoria da UNIFESP acerca dos estágios de estudantes matriculados no período 63 

Integral. Prof. Júlio e Prof. Tayra citaram o ocorrido com o Curso de Ciências Econômicas 64 

que anteriormente estabeleceu um mínimo de carga horária do curso integralizada para 65 

fazer o estágio e muitos alunos que tiveram seu estágio negado pela coordenação entraram 66 

com mandado de segurança para ter seu contrato assinado, acarretando possíveis multas a 67 

instituição. Prof.ª Marina Gusmão esclareceu a importância da consulta a procuradoria, pois 68 

como servidores públicos podemos responder cível, penal e administrativamente por 69 

qualquer ato que seja praticado, e ressaltou que a interpretação da Lei não pode ser feita 70 

por nós e sim por um Juiz. A proposta da consulta a procuradoria foi sugerida pelo Prof. 71 

João Amorim, do Curso de Relações Internacionais, com o objetivo de nós nos respaldarmos 72 

se nós fizermos uma interpretação e depois pudermos ser atacados. Roberto confirmou que 73 

atualmente a Secretaria Acadêmica de Graduação tem o controle de todos os discentes que 74 

estão fazendo estágio e tem como subsidiar as Coordenações na análise os contratos de 75 

estágio, de forma continua e verificando possíveis conflitos com as grades horárias nos 76 
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inícios de semestres letivos. Prof. Ismara se comprometeu a avisar e conversar com os 77 

alunos de Relações Internacionais caso tenham algum problema em relação a autorização 78 

ou não dos estágios.  Foi aprovado, por unanimidade, que a avaliação quanto aos conflitos 79 

de horário realizada pela Secretaria de Graduação será mantida e depois avaliada pelas 80 

coordenações de estágio. Foi aprovado de forma unanime que será feita a consulta a 81 

procuradoria e que as sugestões referentes ao conteúdo da consulta a ser feita à 82 

procuradoria deverão ser encaminhadas para a Secretaria da Câmara de Graduação. Foi 83 

aprovada também e a criação de um GT referentes aos estágios dos discentes da EPPEN. As 84 

propostas recebidas pela Secretária da Câmara de Graduação serão encaminhadas e 85 

discutidas e na próxima reunião da Câmara de Graduação a ser realizada no dia 23 de 86 

novembro de 2018. Prof.ª Fernanda solicitou inversão de pauta devido a presença do 87 

Pedagogo do NAE, Carlos para apresentação do Programa de Atenção aos Ingressantes 88 

2019. A Inversão aceita por unanimidade pelos presentes. 2. Programa de Atenção aos 89 

Ingressantes 2019 - NAE (Anexo 4) – Carlos fez a apresentação da proposta do Programa de 90 

Atenção aos Ingressantes 2019 que tem como objetivo trabalhar questões de orientação, 91 

apoio, suporte acadêmico, organização do tempo e dos estudos, utilizando estratégias de 92 

aprendizagem com intuito de diminuir as reprovações e evasões. Ficou decidido por 93 

unanimidade os encaminhamentos da Proposta às Comissões de Curso e posterior discussão 94 

na Câmara de Graduação. 3. Comissão de recepção dos alunos 2019 - Decidiu-se por 95 

unanimidade o encaminhamento para que as Comissões de Curso tirem os representantes 96 

que deverão compor a Comissão. A Comissão deverá ser formada um representante docente 97 

de cada curso, representantes dos discentes e dos TAE’s. Mês que vem, já estando com o 98 

calendário acadêmico aprovado e designasse essa comissão com orientação de apresentar 99 

uma proposta já na reunião da Câmara de Graduação que ocorrerá no dia 14 de dezembro.  100 

4. GT de Políticas de Formação Continuada Docente (Anexo 2) – Prof.ª Daniel Huertas, que 101 

faz parte deste Grupo de Trabalho, deu os esclarecimentos da solicitação da participação da 102 
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Prof.ª Valeria Sperduti Lima, em uma das reuniões da Câmara de Graduação ainda neste 103 

ano de 2018. Prof. Daniel também apresentou uma proposta do PPI referente Políticas de 104 

Formação Continuada Docente. Ficou decidido por todos que o Prof. Daniel encaminhará a 105 

solicitação da colaboração da proposta ao docentes.osasco@unifesp.br e será encaminhado 106 

também através da Câmara de Graduação uma solicitação para que os Coordenadores 107 

levem a proposta as Comissões de Curso. A visita da Prof.ª Valeria foi aprovada para a 108 

reunião do dia 23 de novembro com quatro (4) votos e nessa reunião serão apresentadas as 109 

propostas trazidas pelos cursos. A proposta para reunião com a Prof.ª Valeria pessoas ser no 110 

dia 14 de dezembro teve dois (2) votos e duas (2) pessoas se abstiveram. 5. Trancamento 111 

Extraordinário - Alicia Namie Sato - Ciências Contábeis (Anexo 3) – O trancamento da aluna 112 

Alicia Namie Sato foi aprovado por unanimidade. 6. Comissão da Coordenadoria de 113 

Avaliação da Pró-reitora de Graduação – Indicação de representante docentes titular e 114 

suplente (não precisa ser Coordenadores) para compor a comissão que cuida do ENADE, de 115 

pesquisa sobre o perfil dos nossos graduandos e de estudos ad hoc que possam contribuir 116 

para nosso processo de ensino e aprendizagem na graduação. Prof.ª Marina trouxe a 117 

indicação da Prof.ª Nena como membro titular. A indicação do suplente será feita 118 

posteriormente. A Proposta foi aceita por unanimidade. 7. Comissão de Trabalho sobre 119 

Células de Negócios (Elaboração e Gestão de Projetos; Estrutura e Dinâmica das 120 

Organizações) – Prof. Júlio discorreu pela importância da comissão e resolução dos 121 

problemas decorrentes da Célula de Negócios e sugeriu que fosse agendada uma reunião 122 

com o grupo que já fazia parte da portaria publicada em 2017 com a inserção da Direção 123 

Acadêmica. Todos concordaram com a reunião que ficou agendada para quarta-feira, dia 24 124 

de outubro, as 13 horas. 8. RER - Regime Especial de Recuperação - Eixo Multidisciplinar 125 

(Anexo 5) - Prof. Daniel apresentou o RER e propôs já oferecer já para o próximo semestre 126 

(1º semestre de 2019) para as UC’s de Matemática e Estatística com 40 (quarenta) vagas 127 

cada. Prof. Daniel ressaltou que segundo o regulamento para ser ofertado o RER deve ter 128 
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passado por aprovação nas Comissões de Cursos. Ficou aprovado por unanimidade que para 129 

ser ofertado o RER no próximo semestre (1º semestre de 2019), os cursos devem encaminhar 130 

as aprovações, seja deliberado em reunião de Comissão de Curso ou por ad referendum até 131 

o dia 29 de outubro próximo, para a Comissão de Horários e para a Secretaria de 132 

Graduação. Os cursos que não tiverem tempo hábil para fazer essa discussão, caso 133 

aprovado, poderão ofertar o RER no segundo semestre de 2019. Não havendo mais pontos 134 

de pauta a serem discutidos nesta reunião, a Prof.ª Dra. Marina Mitiyo Yamamoto, 135 

Presidente da Câmara a de Graduação da EPPEN – Escola Paulista de Políticas, Economias e 136 

Negócios, UNIFESP - Campus Osasco, concluiu os trabalhos e deu a reunião por encerrada. 137 

Eu Tatiana Travassos de Menezes, Secretária Executiva, lavrei a presente ata que, depois de 138 

aprovada, será assinada pela Presidente da Câmara de Graduação e os demais membros da 139 

Câmara de Graduação presentes à reunião. Osasco, dezenove de outubro de 2018. 140 

Presidente da Câmara de Graduação – Campus Osasco 

Prof.ª Dra. Marina Mitiyo Yamamoto ________________________________________________________ 

Membros da Câmara de Graduação – Campus Osasco 

Prof. Dr. Flávio Tayra ________________________________________________________ 

Roberto Ferreira Junior ________________________________________________________ 

Prof. Dr. Celso Takashi Yokomiso ________________________________________________________ 

Prof. Dr. Daniel Monteiro Huertas ________________________________________________________ 

Prof. Dr. Julio Cesar Zorzenon Costa ________________________________________________________ 

Prof.ª Dra. Ismara Izepe, de Souza ________________________________________________________ 

Prof.ª Dra. Fernanda Emy Matsuda ________________________________________________________ 

Prof. Dra. Luciana Massaro Onusic ________________________________________________________ 

Secretária Executiva  
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Tatiana Travassos de Menezes ________________________________________________________ 
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