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1 ATA DA 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO DE
2 CIÊNCIAS ECONÔMICAS DA UNIFESP, CAMPUS OSASCO, EM 26.02.2018
3 Ao vigésimo sexto dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, realizou-se, na sala 103 da
4 UNIFESP, campus Osasco, localizado à Rua Angélica, número 100, Jardim das Flores, município
5 de Osasco, a quinquagésima Reunião Ordinária da Comissão de Curso de Ciências Econômicas da
6 UNIFESP, campus Osasco, às onze horas. Estiveram presentes o Prof. Dr. Flávio Tayra,
7 coordenador, o Prof. Dr. Alberto Handfas, o Prof. Dr. André Roncaglia Carvalho, a Profa. Dra.
8 Carla Lopes Côrte, o Prof. Dr. Daniel Augusto Feldmann, a Profa. Dra. Daniela Verzola Vaz, o Prof.
9 Dr. Fábio Alexandre dos Santos, o Prof. Dr. Julio Cesar Zorzenon Costa, a Profa. Dra. Luciana Rosa
10 de Souza, o Prof. Dr. Marcelo Soares de Carvalho, o Prof. Dr. Pedro Chadarevian, o Prof. Dr.
11 Veneziano de Castro Araújo, o Prof. Dr. Leandro dos Santos Maciel e o representante discente
12 Renato M. Finatelli. Justificaram ausências: a Profa. Dra. Cláudia Alessandra Tessari, o Prof. Dr.
13 Sidival Tadeu Guidugli por estar de férias e o Prof. Dr. Paulo Costacurta de Sá Porto que encontra14 se afastado para pós-doutoramento. Não justificaram ausências: o Prof. Dr. Diogo de Prince
15 Mendonça, o Prof. Dr. Eduardo Luiz Machado e o Prof. Dr. Ivanil Nunes. A reunião fora agendada
16 para tratar da seguinte pauta: I) Informes. III) Ordem do dia: a). Sistema online de
17 rematrícula/Pré-requisitos b) Estratégias de divulgação do curso (boletins, newsletter, site etc).
18 Inaugurando a reunião, o professor Flávio Tayra agradeceu a presença de todos e informou que a
19 reunião de janeiro não ocorrera devido à falta de quórum e abriu a seção de Informes dizendo a
20 todos sobre as questões de Acessibilidade e que não receberemos nesse ano alunos com deficiência.
21 Porém, devemos nos preparar para os próximos anos. GT Formação Docente: o professor Tayra
22 comunicou que a Unifesp montou um grupo de trabalho e que ele e o professor Daniel Huertas do
23 Departamento Multidisciplinar são os representantes do campus Osasco. Informou que estão
24 tentando montar as iniciativas em metodologia, didática etc., para tentarmos divulgar entre os
25 professores. Recepção aos Calouros: o professor Alberto participou da última reunião da Câmara
26 de Graduação e informou que aquele conselho decidiu que o programa da Semana de Calouros seria
27 enviado à comunidade acadêmica e a orientação dada era que os docentes dessem aula normalmente
28 com bom senso se a sala estiver cheia. Caso os veteranos queiram participar das atividades, podem
29 liberá-los e incentivá-los. Transferência Externa: o processo interno ocorreu e 11 alunos
30 ingressaram o curso de Economia e hoje a coordenação se reunirá com a secretaria e alunos para
1

Ministério da Educação
Universidade Federal de São Paulo
CAMPUS OSASCO
ATA/CCE/50/2018
________________________________________________________________________________________________

31 decidirem a grade horária. Na sequência, o coordenador do curso abriu a seção de Ordem do Dia
32 tratando do primeiro assunto da pauta: Sistema online de rematrícula/Pré-requisitos. O professor
33 Tayra informou que a última rematrícula foi traumática e contextualizou a situação desde aprovação
34 da última versão do PPC com a instauração de pré-requisitos etc. O professor disse que todos alunos
35 que ingressassem a partir de 2017 obedeceriam esses critérios. Os ingressantes de 2016 para trás
36 não precisariam cumprir esses pré-requisitos. Após a primeira rodada a coordenação começou a
37 receber dezenas de e-mails de veteranos que não conseguiam se matricular, pois havia sido
38 introduzidos pré-requisitos para todos, incluindo os anteriores a 2017, que não se aplicam a essa
39 regra. Ao entrar em contato com a Secretaria de Graduação para tentar retirar esses pré-requisitos de
40 algumas Unidades Curriculares, foi constatado que não era possível. A coordenação optou por tirar
41 todos pré-requisitos nesse semestre para ajustar os problemas. A ProGrad, todavia, disse que foi
42 deliberado assim que seria pré-requisitos para todas as turmas, porém, não foi isso o acordo. O
43 professor Tayra informou que a coordenação terá de fazer um documento informando à ProGrad
44 que no próximo semestre haverá os pré-requisitos novamente. Dessa forma, a coordenação avisou
45 aos docentes que alguns alunos tentaram “burlar” o sistema e mesmo não tendo os requisitos
46 prévios, se matricularam nas UCs que necessitam de pré-requisitos. Com a palavra, o professor
47 Fábio Alexandre lamentou a postura da ProGrad que, segundo ele, atrapalha os nossos trabalhos
48 mais uma vez. Na sequência, o segundo e último item de pauta foi tratado: Estratégias de
49 divulgação do curso (boletins, newsletter, site etc). O professor Tayra informou que os professores
50 André e Luciana apresentarão na próxima semana uma proposta no mestrado mais focada nas linhas
51 de pesquisa dos docentes. O professor também relembrou as ações tomadas até o momento como a
52 visita à Comunicação/Assessoria da Unifesp na Reitoria etc., apresentando o curso. Uma das ideias
53 é a montagem de um boletim do curso/mestrado para divulgação e pensarmos como conectar a
54 graduação e a pós-graduação para este fim. Também podemos pensar em um site para a Economia.
55 Todos concordaram com as propostas do professor Tayra. O professor André, com a palavra, acha
56 muito importante a iniciativa e continua à disposição para receber as informações dos colegas para
57 fazer uma compilação. O docente também acredita que essa discussão deveria ser feita no âmbito do
58 departamento por agregar todas as áreas da Economia do campus. Nada mais havendo a tratar, a
59 reunião foi encerrada e eu, Ricardo Vieira Bertoldo, lavrei a ata que vai assinada pelos presentes.
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