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ATA DA 2ª REUNIÃO GERAL ORDINÁRIA DA CÂMARA 1 

 DE GRADUAÇÃO REALIZADA EM 09 DE MAIO DE 2011 2 

Aos nove dias do mês de maio do ano de dois mil e onze, às treze horas, teve lugar, na 3 

sede  da Unifesp – campus Osasco, sito à Rua Angélica, nº 100, Jardim das Flores, neste 4 

município, a segunda reunião geral ordinária da Câmara de Graduação. Estiveram 5 

presentes a Profa. Dra. Ieda Therezinha do Nascimento Verreschi, diretora acadêmica 6 

do campus Osasco, a vice-diretora acadêmica, Profa. Dra. Paola Zucchi e os professores 7 

doutores Álvaro Machado Dias, Eduardo Luiz Machado, Flávio Rocha de Oliveira, 8 

Márcia Carvalho de Azevedo, Ricardo Hirata Ikeda, Ricardo Luiz Pereira Bueno, 9 

Sidival Tadeu Guidugli e Valéria Mendonça de Macedo, conforme lista de presença 10 

anexa. A pauta da reunião consistiu nos seguintes itens: 1) Leitura e aprovação da ata da 11 

primeira reunião da câmara de graduação; 2) Referendo sobre a banca do concurso de 12 

Ciências Contábeis; 3) Discussão e aprovação do calendário de aulas; 4) Representação 13 

discente na Congregação; 5) Festa acadêmica e 6) Leitura e aprovação da ata da reunião 14 

anterior. No início da reunião, as Professoras Ieda, diretora acadêmica, e Paola, vice-15 

diretora acadêmica, introduziram a Sra. Daniele Santiago Pereira como nova diretora 16 

administrativa do campus Osasco. Segundo a Profa. Ieda, isso estava sendo visto como 17 

uma mudança muito grande na situação, no sentido de estarem todos tendo a 18 

oportunidade de rever tudo o que havia sido feito em termos de licitação e de imprimir 19 

um fluxo mais ágil na administração de assuntos acadêmicos. A Profa. Paola declarou 20 

que achava importante dizer que antes as coisas não estavam andando do jeito que elas 21 

gostariam e que, a seu ver, a nova diretora administrativa iria nos ajudar muito no 22 

processo de construção do campus. A Sra. Daniele disse que tinha muita experiência e 23 

conhecimento na área administrativa, sobretudo no setor de compras e de recursos 24 

humanos, acrescentando que já tinha colocado um malote no setor de compras à 25 

disposição dos interessados. Em seguida, a Profa. Ieda disse que iria inverter os pontos 26 

da pauta e começar a reunião fazendo uma consulta aos docentes sobre o segundo item 27 

da pauta. 1) Aprovação da banca de concurso de Ciências Contábeis: citou então, um 28 

por um, todos os nomes indicados para compor a banca do concurso, cujo candidato 29 

único é o Professor Bezerra, e pediu a aprovação dos docentes ad referendum. Todos 30 

aprovaram. Ela informou que a data das provas estava marcada para o dia vinte e seis de 31 

maio, às oito horas e meia da manhã, aqui no campus Osasco. 2) Representação discente 32 

para a Congregação do campus. A Profa. Ieda pediu que os docentes conversassem com 33 

os alunos sobre a importância dessa representação durante os seminários sobre PIBIC e 34 

Monitoria para que eles comecem a vestir a camisa do campus e se conscientizem da 35 
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importância de fazer parte dessas reuniões. Ela esclareceu ainda que os membros do 36 

Diretório Acadêmico e da Atlética, embora empossados, ainda não se organizaram nem 37 

elegeram os seus representantes.  É preciso, na opinião dela, que os alunos de cada 38 

curso elejam seus representantes (um titular e um suplente) e é preciso deixar claro que 39 

os representantes eleitos para a Congregação ficam incompatibilizados com o Diretório 40 

Acadêmico.  Ela enfatizou que precisamos aproveitar o momento político e citou a 41 

Profa. Cristina como candidata a representante do campus Osasco na Adunifesp, cuja 42 

eleição vai acontecer nos campi nos dias 16, 17 e 18 de maio. Ela afirmou que autorizou 43 

a realização de eleições para a Adunifesp no campus Osasco a fim de que todo mundo 44 

pudesse participar, comentando que quando o Reitor lhe fez o convite para ser diretora, 45 

ela imediatamente se desincompatibilizou de suas funções sindicais. 3) Aprovação do 46 

calendário de aulas do campus de Osasco. A Profa. Paola disse que tomamos como base 47 

o calendário da Prograd e acrescentou que contabilizamos duas semanas de atraso para 48 

o início das aulas, além de incluir todos os feriados locais e nacionais. Com isso, o 49 

término das aulas no primeiro semestre está previsto para o dia 15 de julho, os exames 50 

vão de 18 a 21 de julho e a data-limite para fechamento da Pasta Verde é 22 de julho. 51 

No segundo semestre, as aulas começam em 1º de agosto e terminam em 9 de 52 

dezembro; os exames vão de 12 a 16 de dezembro e a data-limite para fechamento da 53 

Pasta Verde é 23 de dezembro. Houve aprovação unânime. A Profa. Ieda pediu que os 54 

docentes escolhessem uma data para as avaliações discente e docente, quando então será 55 

aplicado o questionário de avaliação sobre o curso para balizamento da instituição, 56 

levando-se em conta que o projeto pedagógico do campus Osasco é experimental. A 57 

única exigência é que os dados dessa avaliação sejam compartilhados com a Unifesp. 58 

Todos concordaram em que essas avaliações sejam realizadas de 22 a 16 de agosto. 4) 59 

Aproveitamento de estudos: o Prof. Eduardo comentou que o MEC, em seu artigo 47, 60 

inciso 2, diz que a instituição somente concederá aproveitamento de estudos em caráter 61 

extraordinário. Ele esclareceu que os critérios de avaliação, segundo documento da 62 

Prograd, definem que em cada unidade curricular (UC) o aluno nunca poderá ter 63 

frequência inferior a setenta e cinco por cento, se isso acontecer estará automaticamente 64 

reprovado; que o critério de validação cabe a cada unidade. Posto isso, o Prof. Eduardo 65 

apresentou proposta de aproveitamento de estudos, a ser debatida e aprovada pela 66 

Comissão de Regimento Interno. 5) Festa acadêmica: quanto a este item, e tendo em 67 

vista um grave antecedente, todos foram unânimes em admitir que não poderá haver, no 68 

recinto do campus, festa com consumo de bebida alcoólica, e que, segundo a Profa. 69 

Paola, o Pró-Reitor de Assuntos Estudantis, Prof. Luiz Leduíno, tem tomado ações no 70 

sentido de coibir o consumo de bebidas e de substâncias tóxicas em toda a Unifesp. 6) 71 
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Por último, a ata anterior  da 1ª Reunião da Câmara de Graduação foi lida e aprovada 72 

por todos os presentes. Nada mais havendo a declarar, eu, Aníbal Mari, secretário 73 

executivo, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelos demais presentes. 74 

Osasco, 9 de maio de 2011. 75 

 

___________________________________________ 76 

Profa. Dra. Ieda Therezinha do Nascimento Verreschi 

                      Diretora Acadêmica 

 

____________________________________________ 77 

                      Profa. Dra. Paola Zucchi  

                       Vice-diretora Acadêmica 

 

_____________________________________________ 78 

Daniele Santiago Pereira –  Diretora Administrativa 
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          Profa. Dra. Márcia Carvalho de Azevedo 

 

______________________________________________ 80 

          Profa. Dra. Valéria Mendonça de Macedo 

 

______________________________________________ 81 

           Prof. Dr. Álvaro Machado Dias 
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______________________________________________ 82 

     Prof. Dr. Eduardo Luiz Machado 
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            Prof. Dr.  Flávio Rocha de Oliveira 
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            Prof. Dr. Ricardo Hirata Ikeda 
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             Prof. Dr. Ricardo Luiz Pereira Bueno 
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              Prof. Dr. Sidival Tadeu Guidugli 
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                               Aníbal Mari 

                        Secretário Executivo 88 

 


