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4ª Reunião Ordinária da Câmara de Graduação do campus Osasco 

12 de junho – Horário: 10h00min - Ambiente Virtual 

 

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

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

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

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

mara de Graduação e os membros Prof. Dr. Júlio Cesar Zorzenon Costa, Vice-Diretor Acadêmi-5 

co, Roberto Ferreira Junior, chefe e representante da Secretaria de Graduação, Profa. Dra. Fran-6 

cielle Santo Pedro Simões e sr. Carlos Eduardo Sampaio Burgos Dias, Coordenadora e Pedago-7 

go do NAE - Núcleo de Apoio ao Estudante, Prof. Dr. Samir Sayed, Vice Coordenador do curso 8 

de Administração, Prof. Dr. Celso Takashi Yokomiso, Vice Coordenador do Curso de Ciências 9 

Atuariais, Prof. Dr. Sandro Braz Silva, Coordenador do Curso de Ciências Contábeis, Prof. Dr. 10 

Pedro Caldas Chadaverian, Coordenador do Curso de Ciências Econômicas, Prof. Dr. Luís 11 

Cláudio Yamaoka e Prof. Dr. Francisco Marcelo Monteiro da Rocha, Coordenador e Vice Coor-12 

denador do Eixo Multidisciplinar e a representante discente Nicole Duarte Correia Duarte. Par-13 

ticiparam da presente sessão o Prof. Dr. Iagê Zendrom Miola, Coordenador do curso de Direito, 14 

o Prof. Dr. Fábio Cesar Venturini, como representante da ADUNIFESP, Profa. Dra. Daniela Vaz, 15 

Chefe do Departamento de Economia,  Prof. Dr. Roberto Cazzari, docente do curso de Ciências 16 

Atuariais como convidados. A assistente em administração, Ana Paula Rocha Garcia de Oliveira 17 

secretariou a reunião. A Presidente deu início à sessão ordinária com os ► INFORMES ♦ Da 18 

Diretoria Acadêmica: O professor Júlio fez esclarecimentos sobre a remarcação de férias dos 19 

docentes diante da previsão do retorno das atividades remotamente e sobre a computação de ho-20 

ras do Congresso Acadêmico. ♦ Do NAE: Sem informes. ♦ Da ADUNIFESP: O professor Fá-21 

bio Venturini informou que uma plenária foi realizada debatendo a retomada do calendário aca-22 

dêmico, relatou as discussões e as preocupações referentes ao aumento da carga de trabalho, ao 23 

desajuste do calendário e suas implicações, disse que estaria conversando com os cursos sobre a 24 

possibilidade de se ofertar uma menor quantidade de UCs obrigatórias e maior de eletivas e que 25 

a ADUNIFESP encaminhou à Pró-Reitoria uma solicitação de compensações pelo uso de infra-26 

estrutura pessoal no trabalho remoto. ♦ Da Secretaria de Graduação: Não houve informes por 27 

motivo de problemas na conexão do áudio do sr. Roberto. ♦ Da Biblioteca: Sem representação. 28 

♦ Da Representação Discente: Sem informes. ♦ Da Cãmara de Graduação: A professora Is-29 

mara informou que a PRAE havia encaminhado aos coordenadores dos cursos uma planilha 30 

com o levantamento dos estudantes que não haviam respondido a pesquisa referente ao acesso 31 

às tecnologias, para que pudessem entrar em contato com esses alunos divulgando o edital de 32 

auxílio estudantil e perguntou se esse assunto poderia ser pautado na presente sessão com a fina-33 

lidade de se discutir estratégias para o acesso desses estudantes e todos aprovaram essa inserção 34 

de pauta. Esgotados os informes, prosseguiu-se com a ► ORDEM DO DIA ♦ Calendário 35 

Acadêmico – Início das atividades remotas (06 de julho ou 03 de agosto): A Presidente rela-36 

tou as deliberações realizadas nas últimas reuniões do Conselho de Graduação e do Consu sobre 37 

esse assunto, informou que orientações sobre carga horária, plataformas que serão utilizadas no 38 

ensino remoto e outras informações seriam passadas pela Prograd na próxima reunião do Conse-39 

lho, que a Câmara do campus deveria optar pelo início das atividades remotas em 06 de julho ou 40 

03 de agosto e que a comissão de curso de Relações Internacionais optou pelo início em 06 de 41 

julho. A palavra foi passada para o professor Iagê, que informou os encaminhamentos da última 42 

reunião da Comissão de Avaliação Contínua da Graduação, relatou os esclarecimentos feitos so-43 
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bre a carga horária e o calendário acadêmico, previsto na proposta de resolução que a Prograd 44 

iria apresentar na próxima reunião do Conselho de Graduação, destacando que, conforme essa 45 

proposta, os docentes deverão adaptar os planos de ensino para a nova realidade, indicando a 46 

carga horária correspondente de cada atividade, e submeter à aprovação pelos NDEs e Comis-47 

sões de curso e homologação pela Câmara de Graduação do campus. Enfatizou que o prazo para 48 

esse trâmite seria muito exíguo se optar pelo início das atividades em julho. Informou que, ape-49 

sar de o curso de direito não ter assento no colegiado, a comissão se manifestou à disposição pa-50 

ra retomar as atividades na data em que os cursos e a Câmara julgarem mais adequada. Com a 51 

palavra, o professor Samir informou que a comissão de curso de Administração optou pelo re-52 

torno em 06 de julho. Com a palavra, o professor Celso informou que a comissão de curso de 53 

Ciências Atuariais optou pelo retorno em 03 de agosto e listou dúvida levantadas pelos docentes 54 

do curso. Com a palavra, o professor Pedro informou que a comissão de curso de Ciências Eco-55 

nômicas optou pelo retorno em 06 de julho e aproveitou para informar que já estaria trabalhando 56 

com a listagem enviada pela PRAE e relatou, brevemente, as devolutivas dos alunos contatados. 57 

Com a palavra, o professor Luís Yamaoka informou que a comissão de curso do Multidisciplinar 58 

optou pelo retorno em 03 de agosto, listou os motivos dessa escolha e aproveitou para pontuar 59 

que os alunos usem o e-mail institucional. Devido a problemas no áudio, via chat, o professor 60 

Sandro informou que a comissão de curso de Ciências Contábeis optou pelo retorno em 03 de 61 

agosto e listou os motivos dessa escolha. Com a palavra, o professor Júlio informou que a dire-62 

ção acadêmica optou pelo retorno em 06 de julho, justificando sua escolha de acordo com a fle-63 

xibilidade para adequação de questões específicas. A palavra foi passada para o professor San-64 

dro que confirmou sua manifestação via chat. Com a palavra, a professora Francielle informou 65 

que o NAE não teria uma preferência de data, mas ressaltou os cuidados com os alunos ingres-66 

santes, sugerindo aos cursos que elaborem tutoriais explicando os processos de matrícula, de so-67 

licitação de trancamento e de acesso ao Moodle. A professora Ismara solicitou ao NAE que op-68 

tasse por uma data e o sr. Carlos respondeu que gostariam de ouvir a representante discente e a 69 

secretaria acadêmica, primeiramente, mas que, na sua opinião pessoal, como pedagogo, julgaria 70 

melhor o retorno em 03 de agosto e em sua justificativa, destacou que o diálogo com os estudan-71 

tes seria importante no ponto de vista metodológico e do uso de plataformas de ensino. Com a 72 

palavra, a srta. Nicole informou que, após conversar com os diretórios acadêmicos e outras re-73 

presentações, optou-se pelo retorno em 06 de julho, destacou-se a ansiedade pela volta às aulas 74 

por parte dos alunos, que haveria uma preocupação muito grande pelos estudantes que não teri-75 

am condições de acesso e que necessitassem do auxílio, que se tivesse clareza no plano de aula e 76 

considerou-se o Congresso Acadêmico importante para inserção dos ingressantes na universida-77 

de. Com a palavra, o sr. Roberto considerou viável o retorno em 06 de julho. Após as manifesta-78 

ções, a Presidente aproveitou para esclarecer que a Congregação iria definir, de fato, o retorno e 79 

que a opinião da Câmara teria um peso considerável nessa decisão. Com a palavra, o professor 80 

Celso manifestou preocupação com o prazo exíguo, estabelecido pela Prograd, para a adequação 81 

dos planos de ensino. Com a palavra, o professor Fábio Venturini relatou as dificuldades encon-82 

tradas na experiência das UCs optativas, destacando que o tempo de preparo de aula online seria 83 

muito maior em comparação ao tempo de aula presencial, que não havia estrutura adequada, 84 

considerando importante que haja um tempo maior para a preparação de aulas. Com a palavra, o 85 

professor Sandro compartilhou com as preocupações do professor Celso e Fábio e relatou sua 86 

experiência com EaD em outras instituições de ensino. Com a palavra, o professor Iagê manifes-87 

tou sua preocupação com as decisões tomadas pelas comissões de curso sem o prévio conheci-88 

mento da resolução da Prograd, que todos deveriam ter acesso à minuta e sugeriu que esperasse 89 
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uma definição da Prograd das condições efetivas da retomada do calendário acadêmico para que 90 

se chegasse a uma conclusão. Com a palavra, o professor Júlio argumentou, na condição de do-91 

cente do campus, que todos os motivos expostos para que o retorno fosse realizado em agosto 92 

seriam corretos, mas não convincentes para que o início se desse em 03 de agosto, pois entendia 93 

que a realidade sem a experiência e sem a avaliação se mostraria mais complicada, que o fim do 94 

semestre deveria ser considerado para eventuais adequações, pontuou que muitos docentes esta-95 

riam em férias no período de julho, e concordou com a preocupação da srta. Nicole com os alu-96 

nos ingressantes, pois, além de estarem há muito tempo sem contato com a Universidade, não 97 

puderem participar das UCs optativas. Com a palavra, o professor Luís Yamaoka pontuou dúvi-98 

das referentes à avaliação, se seria atribuído nota ou conceito e disse que deveria se discutir o 99 

retorno e os conceitos, acreditando que deveriam estar mais acertados para iniciar o semestre de 100 

forma mais certa. Após manifestações, a professora Ismara informou que reuniões extraordiná-101 

rias ocorreriam para discussão dessas questões pedagógicas, após normativa ser expedida pela 102 

Prograd e disse que a Câmara poderia proceder com a votação, levando-se em consideração que 103 

as comissões dos cursos e os demais membros haviam se manifestado, e que as próximas deci-104 

sões da Prograd seriam apresentadas na Congregação do campus. Via chat, os membros se ma-105 

nifestaram e a maioria aprovou o retorno das atividades em 06 de julho, registrando-se uma abs-106 

tenção. ♦ Panorama da Matriz Curricular de cada curso: A professora Ismara esclareceu que 107 

a Prograd questionou aos cursos do campus se haveria desativação de UCs e informou que a 108 

comissão de curso de Relações Internacionais decidiu manter a matriz curricular, sem necessi-109 

dade de desativação de UCs, deixando a decisão de exclusão ou trancamento de disciplina para 110 

os estudantes. A palavra foi passada para o sr. Roberto, que informou, apenas, que a Secretaria 111 

Acadêmica Geral ainda não tinha encaminhado novas orientações sobre isso. Com a palavra, o 112 

professor Samir informou que todas as UCs seriam ofertadas, com exceção de uma, pois uma 113 

docente do curso ainda estaria em dúvida quanto a exclusão de sua disciplina e perguntou se ha-114 

via a possibilidade de incluir UC eletiva ou optativa substituindo a UC excluída. A professor 115 

Ismara explicou que a não oferta da UC deveria ser justificada pela comissão de curso e que es-116 

se período seria apenas para exclusão e não por inclusão. Com a palavra, o professor Celso in-117 

formou que a comissão de curso de Ciências Atuariais deliberou pela manutenção da matriz, 118 

sem exclusão de UC. Com a palavra, o professor Sandro informou que a comissão de curso de 119 

Ciências Contábeis deliberou pela manutenção da matriz, sem exclusão de UC. Com a palavra, 120 

o professor Pedro informou que o NDE e a comissão de curso de Ciências Econômicas delibera-121 

ram pela manutenção da matriz, sem exclusão de UC. Com a palavra, o professor Luís Yamaoka 122 

informou que o Multidisciplinar deliberou pela manutenção da matriz. Após as manifestações 123 

dos cursos, o professor Júlio aproveitou para fazer esclarecimentos sobre as dúvidas levantadas 124 

pelos docentes sobre a análise da CPPD da carga horária docente nos casos quando há exclusão 125 

de UC e o professor Fábio Venturini acrescentou que a ADUNIFESP iria propor ao Consu que 126 

se faça uma regulamentação extraordinária do trabalho docente nesse período das ADEs e des-127 

tacou que, para isso, seria importante pontuar as questões que necessitam de ajustes. ♦ Pensar 128 

em estratégias diante do resultado obtido do levantamento e das análises das condições so-129 

cioeconômicas e de acesso às tecnologias de informação e comunicação de estudantes de 130 

graduação da Unifesp no período de distanciamento social: A Presidente retomou o assunto, 131 

informando que o Prof. Anderson Rosa justificou que a necessidade da abordagem feita pelas 132 

coordenações, por telefone ou por WhatsApp, aos alunos listados na planilha enviada pela 133 

PFRAE se dava diante da gravidade da situação, disse que estratégias deveriam ser pensadas, 134 

que havia dedicado bastante tempo para cadastrar e entrar em contato com alunos de Relações 135 
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Internacionais e sugeriu investir nos estudantes que estariam em maior vulnerabilidade econô-136 

mica. Acrescentou que o professor Pedro havia informado, no começo da reunião, que se dedi-137 

cou a ligar para os estudantes, que o professor Sandro, via chat, informou que a coordenação en-138 

trou em contato via e-mail e sugeriu que os casos mais sensíveis fossem tratados com o NAE. 139 

Não havendo manifestações, prosseguiu-se para deliberação do último ponto da pauta. ♦ Pedido 140 

de Extensão de Prazo – RA69402 – Processo SEI 23089.120793/2019-73: A professora Isma-141 

ra relembrou que a Câmara, em sua reunião ordinária do mês de março, havia solicitado mais 142 

esclarecimentos ao estudante acerca da solicitação apresentada, informou que ele se manifestou 143 

através de e-mail e, após apreciação, o pedido foi aprovado por maioria dos votos, registrando-144 

se uma abstenção e um voto contrário. Esgotada a pauta, o professor Luís Yamaoka, com a pala-145 

vra, sugeriu que a Câmara levasse a questão do uso do e-mail institucional para a próxima reu-146 

nião da Congregação do campus. Via chat, a srta. Nicole disse que uma campanha em prol do 147 

uso do e-mail institucional seria feita em conjunto com os diretórios acadêmicos. O sr. Carlos 148 

aproveitou para sugerir que, diante das diversas dúvidas recebidas pelo NAE e pelas coordena-149 

ções dos cursos, uma lista com perguntas e respostas, no modelo SAC, fosse organizada e publi-150 

cada no site do campus. Com a palavra, o professor Iagê frisou a importância da participação 151 

dos coordenadores na próxima reunião do Conselho de Graduação. A professora Ismara aprovei-152 

tou para informar que havia cursos que ainda não tinham encaminhado a matriz válida, a partir 153 

de 2020, para a secretaria acadêmica e que esta seria a terceira reunião na qual o sr. Roberto es-154 

taria solicitando essa informação. Sem mais nada a tratar, a reunião foi encerrada às doze horas 155 

e quarenta e sete minutos e eu, Ana Paula Rocha Garcia de Oliveira, lavrei esta ata, que será 156 

aprovada e assinada pelos membros da Câmara de Graduação.  157 
 158 

Curso / Setor  Nome Assinatura 

Presidente da Câmara de 

Graduação 
Profa. Dra. Ismara Izepe de Souza  

Coordenação do Curso de  

Relações Internacionais 

Diretoria Acadêmica Prof. Dr. Júlio Cesar Zorzenon Costa  

Secretaria de Graduação 

(Representante) 
Roberto Ferreira Júnior  

Coordenação do Curso de  

Administração 
Prof. Dr. Samir Sayed  

Coordenação do Curso de  

Ciências Contábeis 
Prof. Dr. Sandro Braz Silva  

Coordenação do Curso de  

Ciências Econômicas 
Prof. Dr. Pedro Caldas Chadaverian  

Coordenação do Curso de  

Ciências Atuariais 
Prof. Dr. Celso Takashi Yokomiso  

Coordenação do  

Eixo Multidisciplinar 
Prof. Dr.  Luís Cláudio Yamaoka  
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Coordenação do  

NAE  

(Representante) 

Profa. Dra.  Francielle Santo Pedro 

Simões 
 

Representação Discente Nicole Correia Duarte  

Secretária da Câmara de 

Graduação 
Ana Paula Rocha Garcia de Oliveira  


