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ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE GRADUAÇÃO DA UNIFESP, CAMPUS 1 

OSASCO, EM 11.09.2015. 2 

 

Ao décimo primeiro dia do mês de setembro do ano de dois mil e quinze, realizou-se, no auditório 3 

da UNIFESP, campus Osasco, localizado à Rua Angélica, número 100, Jardim das Flores, 4 

município de Osasco, a sétima Reunião Ordinária do ano de dois mil e quinze da Câmara de 5 

Graduação da UNIFESP, campus Osasco, às dez horas e trinta minutos. Estiveram presentes a 6 

Profa. Dra. Luciana Massaro Onusic, Diretora Acadêmica do campus Osasco, que presidiu a 7 

reunião, o Prof. Dr. Júlio César Zorzenon Costa, Vice-Diretor Acadêmico, a Profa. Dra. Nena 8 

Geruza Cei, coordenadora do curso de Ciências Contábeis, a Profa. Dra. Karen Fernandez Costa, 9 

vice-coordenadora do curso de Relações Internacionais, o Prof. Dr. Fábio Alexandre dos Santos, 10 

coordenador do curso de Ciências Econômicas, a Profa. Dra. Miriam Oishi, coordenadora do curso 11 

de Administração, a Profa. Dra. Cláudia Moraes de Souza, coordenadora do Eixo Comum, a Profa. 12 

Dra. Ismara Izepe de Souza, coordenadora do Núcleo de Apoio ao Estudante, a senhora Elaine 13 

Hipólito, vice-presidente da Comissão de Apoio à Biblioteca e o senhor Marcelo Paes, representante 14 

da Secretaria de Graduação. Também estiveram presentes como ouvintes o Prof. Ms. Emerson 15 

Gomes dos Santos e a Profa. Dra. Heloisa Hollnagel. A reunião foi secretariada pela senhora 16 

Maristela Bencici Feldman. A reunião fora agendada para tratar da seguinte pauta: I) Expediente: 17 

Aprovação da ata da reunião do dia 19 de junho de 2015. II) Informes: a) Informes da Direção 18 

Acadêmica. b) Informes da Secretaria de Graduação. c) Informes da Biblioteca. III) Ordem do dia: 19 

1) Abertura de Concurso Público do curso de Ciências Econômicas – Subárea: Economia 20 

Financeira. 2) Abertura de Processo Seletivo Simplificado do curso de Relações Internacionais. 3) 21 

TCC (Biblioteca). 4) Treinamentos ProQuest e Emerald. 5) Cuidados na Solicitação de Livros 22 

(Títulos requeridos e nunca utilizados). Inaugurando a reunião, a Profa. Dra. Luciana Massaro 23 

Onusic cumprimentou e agradeceu a presença de todos e abriu os trabalhos pelo Expediente, que 24 

tratava da aprovação da ata da reunião do dia 19 de junho de 2015. A ata foi submetida e aprovada 25 

com duas abstenções, com o registro de correção referente à presença do professor Fábio Alexandre 26 

dos Santos, que ainda não era oficialmente coordenador do curso de Ciências Econômicas na época 27 

da reunião, e a justificativa de ausência da professora Claudia Moraes que estava gozando de seu 28 

período de férias à época. Na sequência, a diretora acadêmica solicitou que o assunto sobre 29 

rematrícula fosse incluído na pauta. Todos concordaram e o item foi incluído nas discussões. Dando 30 
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continuidade à reunião, a presidente iniciou a seção de Informes dizendo que a diretoria acadêmica 31 

tem tentado contatar o Prof. Dr. Ricardo Ikeda, coordenador do curso de Ciências Atuariais, para 32 

tratarem das questões referentes ao reconhecimento do curso e que estava à sua disposição para o 33 

que fosse necessário. Na sequência, o senhor Marcelo Paes iniciou os informes da Secretaria de 34 

Graduação. Ele disse que a ProGrad divulgou um calendário que fora distribuído entre os membros 35 

da Câmara. O senhor Paes sugeriu que, diante do calendário, seria interessante que a Comissão de 36 

Horários se reunisse para a elaboração da Grade Horária do próximo semestre. A fala do senhor 37 

Paes foi reforçada pela professora Luciana. Na sequência, a senhora Elaine Hipólito iniciou os 38 

informes da Biblioteca, informando que o campus estava sem verba para compra de livros, porém, 39 

havia sido liberado na semana passada cerca de 490 mil reais para a compra dos livros, sendo a 40 

maioria deles de Ciências Atuariais. Finalizou dizendo não ter certeza se os livros chegariam em 41 

tempo hábil para o reconhecimento do curso. A professora Luciana pediu a palavra para dar um 42 

último informe e disse que na reunião da Comissão de Bancas, ocorrida na manhã de hoje, foram 43 

aprovados os nomes dos professores Julio como coordenador e Nena como vice-coordenadora. 44 

Abrindo a seção de Ordem do dia: 1) Reabertura de Concurso Público do curso de Ciências 45 

Econômicas – Subárea: Economia Financeira a professora Luciana informou que o concurso já 46 

havia sido aprovado na reunião da Comissão de Bancas que acontecera mais cedo e estava 47 

submetendo à Câmara para referendá-lo. A reabertura do Concurso foi aprovada por unanimidade. 48 

Na sequência, a 2) Abertura de Processo Seletivo Simplificado do curso de Relações 49 

Internacionais foi submetida à análise para ser referendada. A professora Karen informou que se 50 

tratava de vaga para professor(a) substituto(a) da cadeira ocupada atualmente pela professora 51 

Regiane Bressan, que entrara em licença maternidade recentemente. A abertura do processo seletivo 52 

simplificado foi aprovada por unanimidade.  Dando continuidade à reunião, a Câmara passou a 53 

tratar do item 3) TCC (Biblioteca). Com a palavra, a senhora Elaine informou que em reuniões 54 

passadas havia sido decidido com as antigas coordenações de cursos que os TCCs dos alunos 55 

seriam entregues na biblioteca todos juntos em uma mídia de CD. Referente aos formandos do ano 56 

passado, a biblioteca recebeu apenas um TCC de um discente de Economia e ela solicitara, então, o 57 

ponto de pauta para pensarmos na melhor forma de entrega e armazenamento digital desse material. 58 

Com a palavra, a professora Heloisa disse que achava a última decisão pouco prática e pouco 59 

operacional. Em sua opinião, cada aluno deveria entregar o CD com o TCC na biblioteca mediante 60 

um formulário e que pensássemos em um fluxo para o processo. Após discussões e sugestões, ficou 61 
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decidido que o assunto seria discutido no âmbito da Comissão de Apoio à Biblioteca, que pensaria 62 

na sua operacionalização e sugeririam um fluxo para ser apresentado à Câmara de Graduação 63 

posteriormente. Na sequência, a Câmara passou a tratar do item 4) Treinamentos ProQuest e 64 

Emerald. Com a palavra, a senhora Elaine informou que a ProQuest pretendia ministrar um 65 

treinamento específico de base de dados para a área de negócios e a Emerald pretendia ministrar um 66 

outro específico para escrita. Ela solicitou aos presentes que enviassem sugestões de dias e horários 67 

para a realização desses eventos/treinamentos para que tivéssemos uma participação mais ativa dos 68 

docentes. A professora Heloisa, com a palavra, sugeriu que os cursos fossem realizados de forma 69 

on-line para se adequarem à nossa realidade. A senhora Elaine disse que iria encaminhar a sugestão 70 

aos responsáveis. Dando continuidade, a Câmara passou a tratar do item 5) Cuidados na 71 

Solicitação de Livros (Títulos requeridos e nunca utilizados). Com a palavra, a senhora Elaine 72 

disse que trouxe o pedido de pauta por dois motivos: (1) relembrar às coordenações novas sobre os 73 

trâmites e para (2) pensarmos na questão econômica já que vivemos uma situação turbulenta no 74 

país. Informou que da base dos 10 mil itens registrados na biblioteca, pelo menos 3 mil nunca foram 75 

retirados. A professora Heloisa concordou e disse que os recursos públicos deveriam ser mais bem 76 

geridos e que poderia haver um inventário e divulgar para a comunidade os livros que tínhamos  77 

disponíveis no acervo. O professor Fábio Alexandre, com a palavra, disse que a biblioteca deveria 78 

atender, primeiramente, aos alunos do campus, todavia, também à comunidade, pois se tratava de 79 

uma biblioteca pública. O coordenador de Economia disse também que os professores têm 80 

autonomia de cátedra para limitar a indicação de títulos de volumes e salientou que apenas 3 livros 81 

para indicar não eram suficientes para a sua área de atuação, por exemplo. Após discussões, o 82 

assunto foi considerado vencido e a Câmara passou a tratar do último item da pauta Rematrícula. 83 

Lembrando que o assunto havia sido colocado em pauta a pedido da professora Luciana Onusic. 84 

Com a palavra, a diretora acadêmica disse que o processo de rematrícula alternativo estava em 85 

curso e que, de acordo com a Portaria ProGrad de rematrícula n. 07 de 30 de julho de 2015, hoje 86 

seria o último dia em que os alunos teriam para realizar o trancamento regular, caso assim achassem 87 

necessário. Informou que os alunos poderiam consultar as coordenações de curso caso tivessem 88 

dúvidas acadêmicas sobre o processo e as dúvidas/problemas sobre questões técnicas deveriam ser 89 

encaminhadas ao e-mail remat@unifesp.br. Nada mais havendo a tratar, a Profa. Dra. Luciana 90 

Massaro Onusic agradeceu a presença de todos e a reunião foi encerrada e eu, Ricardo Vieira 91 

Bertoldo, Secretário Executivo, lavrei a ata a partir das anotações da secretária executiva Maristela 92 

mailto:remat@unifesp.br
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Feldman. 93 

__________________________________ 

Profa. Dra. Luciana Massaro Onusic 

Diretora Acadêmica 

 

 

____________________________________ 

Profa. Dra. Ismara Izepe de Souza 

Coordenadora do Núcleo de Apoio ao 

Estudante 

 

 

____________________________________ 

Profa. Dra. Nena Geruza Cei  

Coordenadora do curso de Ciências 

Contábeis 

 

 

_________________________________ 

Profa. Dra. Karen Fernandez Costa 

Vice-coordenadora do curso de Relações 

Internacionais 

 

 

_________________________________ 

Profa. Dra. Miriam Oishi 

Coordenadora do curso de Administração 

 

 

 

 

____________________________________ 

Prof. Dr. Julio Cesar Zorzenon Costa 

Vice-Diretor Acadêmico 

 

 

___________________________________ 

Marcelo Paes 

Chefe da Secretaria de Graduação 

 

 

 

_________________________________ 

Prof. Dr. Fabio Alexandre dos Santos 

Coordenador do curso de Ciências 

Econômicas 

 

 

___________________________________ 

Elaine Hipólito dos Santos Costa 

Vice-presidente da Comissão de Apoio à 

Biblioteca 

 

 

__________________________________ 

Profa. Dra. Claudia Moraes de Souza 

Coordenadora do Eixo Comum 

 

____________________________________ 

Maristela Bencici Feldman 

Secretária Executiva 


