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9ª Reunião Ordinária da Câmara de Graduação 

13 de dezembro de 2019 – Horário: 10h00min 

Auditório– Campus Osasco 

Aos treze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, realizou-se no Auditório do 1 

prédio do campus Osasco, localizado à Rua Angélica, número 100, Jardim das Flores, município 2 

de Osasco, a Nona Reunião Ordinária do ano de 2019 da Câmara de Graduação da EPPEN- 3 

Escola Paulista de Política, Economia e Negócios da UNIFESP – Universidade Federal de São 4 

Paulo. Estiveram presentes Prof. Dr. Júlio Cesar Zorzenon Costa, Vice-Diretor Acadêmico, 5 

Rosana Fernandes Silva Soares, representante da Secretaria de Graduação, Profa. Dra. Juliana 6 

de Paula Bigatão Puig, Vice Coordenadora do Curso de Relações Internacionais, Prof. Dr. 7 

Sandro Braz Silva, Coordenador do Curso de Ciências Contábeis, Prof. Dr. Daniel Augusto 8 

Feldmann, Vice Coordenador do curso de Ciências Econômicas, Prof. Dr. Celso Takashi 9 

Yokomiso, Vice Coordenador do Curso de Ciências Atuariais, Prof. Dr. Francisco Marcelo 10 

Monteiro da Rocha, Coordenador do Eixo Multidisciplinar, Carlos Eduardo Sampaio Burgos 11 

Dias, Coordenação do NAE - Núcleo de Apoio ao Estudante e Nicole Correia Duarte, 12 

Representante Discente Titular. A assistente em administração, Ana Paula Rocha Garcia de 13 

Oliveira secretariou a reunião. Iniciando-se às dez horas e dezesseis minutos, com quórum 14 

mínimo, o Prof. Júlio Cesar Zorzenon Costa abriu a sessão informando as ausências das 15 

professoras Ismara Izepe de Souza e Fernanda Emy Matsuda, Presidente e Vice Presidente da 16 

Câmara de Graduação, respectivamente, por conta de período de férias. Acrescentou que a 17 

professora Fernanda havia solicitado mudança no período de suas férias, porém não conseguiu 18 

em tempo hábil. Esclareceu que iria coordenar os trabalhos, em substituição às coordenadoras, 19 

por ser o membro mais antigo da Câmara de Graduação, conforme previsão em regimento e 20 

estabeleceu um “teto” de horário para finalizar a reunião devido à extensa pauta. Então, 21 

prosseguiu-se aos INFORMES: 1.1 Calendário das reuniões de 2020: Ficaram aprovadas as 22 

seguintes datas: 14/02, 13/03, 17/04, 15/05, 19/06, 17/07, 14/08, 11/09, 09/10, 13/11 e 11/12. 23 

Ficou decidido que se não houver necessidade, a reunião de 17/07, período de férias, seria 24 

cancelada. 1.2 Indicação de Orientador no processo do aluno RA69237 – Curso de 25 

Administração - (Processo SEI 23089.116712/2019-31): A secretária Ana Paula Oliveira 26 

informou que a coordenação do curso de Administração comunicou, via e-mail, que a Profa. Dra. 27 

Luciana Massaro Onusic seria a orientadora do referido aluno, atendendo, assim, a solicitação 28 

deliberada do colegiado na reunião realizada em outubro de 2019. 1.3 Diretoria Acadêmica: O 29 

professor Júlio informou, primeiramente, que a visita da comissão do INEP ao campus realizou-30 

se nos dias 09 e 10 de dezembro, com a finalidade de autorizar a oferta do curso de Direito no 31 

campus Osasco. Disse que o resultado oficial ainda seria publicado, mas que havia um 32 

comunicado extraoficial, emitido pela própria comissão, informando que as condições de oferta 33 

seriam muito satisfatórias, apesar de apontar algumas restrições na infraestrutura e problemas na 34 

CPA do campus e da Unifesp. Aproveitou para esclarecer as atribuições e objetivos da CPA e 35 

para informar que, diferentemente dos outros cursos, exige-se, também, uma autorização prévia, 36 

destacando a importância da participação do corpo docente já constituído nesse processo. A sra. 37 

Rosana, representante da Secretaria Acadêmica, acompanhou essa visita e fez um breve relato 38 

das ressalvas apontadas pela comissão durante os trabalhos. Após outros esclarecimentos , o 39 

professor Celso parabenizou, em nome da CAEC, o curso de Direito por ser bem atuante em 40 

ações extensivas no campus. Em seguida, a pedido da Secretaria Integrada, o professor Júlio 41 

solicitou às coordenações de curso indicar quem seriam os responsáveis pela coordenação de 42 

estágio no período de férias. Por último, solicitou a presença dos coordenadores de curso ou dos 43 
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responsáveis designados na semana do deferimento das matrículas, entre os dias 27 a 30 de 44 

janeiro. Os professores Francisco Marcelo, Luís Yamaoka e Celso Takashi confirmaram 45 

presença nesse período. Sendo este um informe da Secretaria de Graduação, o professor Júlio 46 

passou a palavra para a Rosana. Secretaria de Graduação: A sra. Rosana solicitou aos 47 

coordenadores de curso informar, via SEI, até o dia 17/12, quem seria o responsável, por curso, 48 

pelos deferimentos das matrículas. Informou que reclamações poderiam surgir por parte dos 49 

alunos devido a indeferimentos em determinadas UCs. Acrescentou que os pré-requisitos foram 50 

cadastrados conforme orientação dos cursos e que a secretaria acadêmica não poderia realizar 51 

inclusão fora de prazo. O professor Júlio sugeriu que a Câmara de Graduação poderia enviar um 52 

e-mail observando as solicitações de matrículas, se atentando aos pré-requisitos. O professor 53 

Celso informou que o curso de Ciências Atuariais havia retirado quase todos os pré-requisitos e 54 

disse que iria verificar algum tipo de divergência com o modelo de pré-requisitos que consta no 55 

PPC. A sra. Rosana informou sobre a impossibilidade da professora Claudia Moraes de lecionar 56 

sua disciplina no próximo semestre e que os professores José Veríssimo e Eduardo Tadeu iriam 57 

substitui-la nas turmas da noite e tarde, respectivamente. Por conta disso, houve conflito de 58 

horário com as UCs eletivas que seriam ministradas por eles. Ajustes na oferta da disciplina 59 

eletiva do professor Roxo foram tratados brevemente. Por fim, informou que a grade horária iria 60 

ser publicada com algumas ressalvas, e que a mudança de grade poderia ocorrer até 30 dias 61 

antes do início das aulas. Biblioteca: Não houve. Representação Discente: A discente Nicole 62 

informou que havia conversado com os alunos da liga financeira sobre o que foi tratado na 63 

última reunião e disseram que iriam esperar o parecer da Unifesp, enquanto isso, eles estariam 64 

dispostos tirar do estatuto deles tudo que vise transações financeiras, pois seu foco seria a parte 65 

acadêmica. NAE: Não houve.  E, assim, o professor Júlio deu início à ORDEM DO DIA: 2.1 - 66 

Homologação dos pedidos de extensão de prazo: ‣ Curso de Relações Internacionais: g. RA: 67 

71210: Após análise, o pedido de extensão foi aprovado, por unanimidade, por 1 68 

(um) semestre letivo (até 2020/1). h. RA: 71213: Após análise, o pedido de extensão foi 69 

aprovado, por unanimidade, por 1 (um) semestre letivo (até 2020/1). j. RA 94154: Após análise, 70 

o pedido de extensão foi aprovado, por unanimidade, por 1 (um) semestre letivo (até 2020/1). O 71 

senhor Carlos aproveitou para observar que, na hora das rematrículas, os discentes que fizeram 72 

esse tipo de solicitação deveriam ter um grau de prioridade, mesmo que os critérios objetivos da 73 

PROGRAD indiquem o contrário. Após discussões, ficou acordado que os coordenadores 74 

seriam informados sobre essa demanda pela secretaria. O colegiado aprovou a realização de 75 

uma sessão extraordinária para o dia 20/12/19 a fim de analisar os processos que chegaram após 76 

o fechamento da pauta da presente reunião. ‣ Curso de Ciências Atuariais: k. RA: 92433: O 77 

pedido foi analisado verificando-se a grande quantidade de disciplinas a serem cursadas pela 78 

discente. Após discussões, o pedido foi aprovado com recomendação, com um voto contrário, 79 

por quatro semestres letivos (até 2021/2). Foi recomendado que a discente elaborasse um plano 80 

de estudo, que houvesse um acompanhamento semestral do cronograma de disciplinas pelo 81 

curso com apoio do NAE e com a comunicação, posteriormente, do plano de estudo na reunião 82 

ordinária da Câmara de Graduação a ser realizada em fevereiro ou em março de 2020. ‣ Curso 83 

de Ciências Contábeis: l. RA: 92934: Após análise, o pedido de extensão foi aprovado, por 84 

unanimidade, por 2 semestres letivos (até 2020/2). m. RA: 69310: Após análise, o pedido de 85 

extensão foi aprovado, por unanimidade, por 2 semestres letivos (até 2020/2). Por ser um aluno 86 

que ingressou em 2011, o senhor Carlos informou que essa seria última chance dele para 87 

integralizar o curso, sendo que dois pedidos de extensão de prazo já tinham sido feitos pelo 88 

discente.  n. RA: 96103: Após análise, o pedido de extensão foi aprovado, por unanimidade, por 89 
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2 semestres letivos (até 2020/2). ‣ Curso de Ciências Econômicas: a. RA: 94085: Após análise, 90 

o pedido de extensão foi aprovado, por unanimidade, por 1 semestre letivo (até 2020/1). b. RA: 91 

92540: Após análise, o pedido de extensão foi aprovado, por unanimidade, por 1 semestre letivo 92 

(até 2020/1). c. RA: 91777: Após análise, o pedido de extensão foi aprovado, por unanimidade, 93 

por 1 semestre letivo (até 2020/1). d. RA: 94077: Após análise, o pedido de extensão foi 94 

aprovado, com recomendação, por unanimidade, por 1 semestre letivo (até 2020/1). O professor 95 

Júlio recomendou que o aluno fosse avaliado ao fim desse prazo e que pedidos de extensão de 96 

prazo feitos pelos discentes do curso de ciências econômicas fossem informados em novas 97 

solicitações. o. RA: 71200: Após análise, o pedido de extensão foi aprovado, por unanimidade, 98 

por 1 semestre letivo (até 2020/1). p. RA: 9406: Após análise, o pedido de extensão foi 99 

aprovado, por unanimidade, por 1 semestre letivo (até 2020/1). q. RA: 93005  : Após análise, o 100 

pedido de extensão foi aprovado, com recomendação, por unanimidade, por 1 semestre letivo 101 

(até 2020/1). Foi recomendado que a discente devesse reapresentar seu pedido, quando seria 102 

avaliada a sua evolução no período. A Câmara sugeriu às Comissões dos Cursos para que se 103 

atentem aos prazos cedidos nas solicitações de prazo para integralização de curso com o 104 

objetivo de não acumular processos ao fim de cada semestre. ‣ Curso de Administração: e. RA: 105 

86540 e f. RA: 94880: Pontos prejudicados para serem apreciados na próxima reunião 106 

extraordinária, que seria realizada em 20/12/19 devido à ausência da coordenação ou de 107 

representante indicado. Os membros fizeram ponderações sobre a falta de análise dos processos 108 

quando os coordenadores não estão presentes nas reuniões. 2.2 - Homologação de pedido de 109 

trancamento excepcional ‣ Curso de Ciências Contábeis: RA 123222: O professor Sandro 110 

detalhou a situação e pedido do discente e, após outros esclarecimentos, o pedido foi 111 

homologado. O professor Celso recomendou aos coordenadores que encaminhassem os alunos, 112 

que se encontram nesse tipo de situação, para o NAE. 2.3 - Cronograma e Proposta de 113 

atividades para Semana de Recepção dos Calouros 2020: A discente Nicole informou que 114 

seriam cinco dias de atividades, sendo uma compilação do modelo anterior com sugestões feitas 115 

pelo Carlos do NAE, essas que levariam em conta o pensamento dos alunos ingressantes. 116 

Acrescentou que haveria aula para os veteranos, ou outra possibilidade, e apresentou a proposta 117 

com as atividades planejadas. O professor Júlio perguntou o que seria a outra possibilidade e o 118 

Sr. Carlos respondeu que a decisão de ter aulas para os veteranos foi feita com base em anos 119 

anteriores, pois se verificou que eles não comparecem às aulas na semana de calouros, assim, 120 

não ocorrendo a integração com os novos alunos. Acrescentou que a professora Thais sugeriu 121 

que algumas atividades poderiam ser transformadas em ação de extensão, mas ressaltou que a 122 

operacionalização disso seria trabalhosa. Após outras considerações sobre o esvaziamento 123 

nessas atividades, informou que a comissão de Recepção dos Calouros 2020 deliberou, portanto, 124 

que houvesse aula para os veteranos, tanto como em sentido regular como em ação de extensão. 125 

O Professor Júlio sugeriu entregar um certificado para os alunos que participassem dessas 126 

atividades para utilizar essas horas nas atividades complementares. Após outras discussões, o Sr. 127 

Carlos propôs, para a comissão de recepção de calouros, de forma sistemática, a realização de 128 

vários momentos, durante o semestre, a fim de dialogar com esses ingressantes, aproximando-os 129 

dos principais assuntos e dificuldades cotidianas na Unifesp. O professor Francisco Marcelo 130 

sugeriu a realização de Aulas Magnas após a última chamada das matrículas e acentuou a 131 

importância disso numa Universidade. O professor Júlio disse que, em anos anteriores, houve 132 

uma tentativa de realizar uma aula magna geral, mas que não tiveram sucesso, pois o campus 133 

não teria espaço físico suficiente para reunir todos os alunos e não conseguiram chegar a um 134 

tema de interesse geral. Aproveitou para recordar de atividades realizadas em anos anteriores e 135 
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sugeriu três ao invés de cinco dias, pois, como representante da direção acadêmica, acreditava 136 

que diminuindo a quantidade de dias evitaria maiores reclamações por parte dos veteranos. O 137 

professor Francisco Marcelo atentou-se que as atividades não deveriam ser festivas, somente, 138 

mas que tivessem caráter cultural, informativo, debatendo assuntos relevantes, atraindo, assim, 139 

mais veteranos, acreditando que poderiam melhorar nas próximas vezes. O professor Celso fez 140 

algumas observações, dentre elas, achou interessante a participação das entidades coletivas e 141 

grupos de estudos, criando-se um campo de perspectivas, indo além da presença em sala de aula, 142 

com um ativismo político, uma ação diferenciada dentro da Universidade, considerando 143 

aspectos festivos e acadêmicos. O professor Júlio sugeriu que a comissão poderia levar as 144 

considerações discutidas na presente reunião, solicitando-se uma reavaliação, considerando 145 

algumas adaptações, como, por exemplo, das atividades das coordenações de curso. Após 146 

considerações adicionais feitas pelos professores Sandro, Francisco Marcelo e o Sr. Carlos, 147 

ficou decidido que as sugestões deveriam ser encaminhadas por e-mail e o colegiado aproveitou 148 

para parabenizar o trabalho apresentado. 2.4 - Representação Docente na Semana dos 149 

Calouros: • Curso de Administração: Profa. Dra. Tais Pascoto; • Curso de Ciências Atuariais: 150 

Prof. Dr. Luiz Jurandir; • Curso de Ciências Contábeis: Não informado; • Curso de 151 

Ciências Econômicas: Não informado; • Curso de Relações Internacionais: Profa. Dra. 152 

Regiane Bressan; • Multidisciplinar: Francielle Santo Pedro, Thelma Valentina de Oliveira 153 

Fredrych e Solange Ledi Gonçalves. 2.5 - Homologação da Grade Horária para 1º semestre de 154 

2020: Aprovada, por unanimidade. A Sra. Rosana relatou que a elaboração da grade foi 155 

trabalhosa devido às diversas questões, como, por exemplo, a lotação das salas de aula e que 156 

qualquer mudança na grade seria efetivada até o dia da presente reunião, mencionando as 157 

mudanças solicitadas pelo Multidisciplinar e a revisão de pré-requisitos de disciplinas do curso 158 

de Ciências Atuariais. O Sr, Carlos observou o desequilibrou na oferta de disciplinas para o 159 

quinto e sétimo semestres e mostrou-se preocupado diante dos eventuais futuros 160 

questionamentos dos alunos sobre isso. O professor Júlio esclareceu que isso ocorre devido à 161 

falta de salas de aula, do afastamento de professores e das adequações finais dos cursos em 162 

relação ao processo da chegada de novos professores. Sem nada mais a tratar, o professor Júlio 163 

encerrou a reunião às doze horas e cinquenta e cinco minutos e eu, Ana Paula Rocha Garcia de 164 

Oliveira, lavrei a esta ata, que deverá ser aprovada e assinada pelos membros da Câmara de 165 

Graduação, em reunião posterior.  166 
  

Curso / Setor  Nome Assinatura 

Presidente da Câmara de Graduação 

Prof. Dr. Júlio Cesar Zorzenon Costa  

Diretoria Acadêmica 

Chefia da Secretaria de Graduação 

(Representante) 
Rosana Fernandes Silva Soares  

Coordenação do Curso de  

Relações Internacionais 

Profa. Dra. Juliana de Paula Bigatão 

Puig 
 

Coordenação do Curso de  

Ciências Contábeis 
Prof. Dr. Sandro Braz Silva  
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Coordenação do Curso de  

Ciências Econômicas 
Prof. Dr. Daniel Augusto Feldmann  

Coordenação do Curso de  

Ciências Atuariais 
Prof. Dr. Celso T. Yokomiso  

Coordenação do  

Eixo Multidisciplinar 

Prof. Dr. Francisco Marcelo Monteiro 

da Rocha 
 

Coordenação do  

NAE – Núcleo de Apoio ao Estudante 

(Representante) 

Carlos Eduardo Sampaio Burgos Dias  

Representante discente do integral Nicole Correia Duarte  

Secretária da Câmara de Graduação Ana Paula Rocha Garcia de Oliveira  


