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1

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DA

2

UNIFESP – CAMPUS OSASCO REALIZADA EM 29.03.2019

3

Aos vigésimo sexto dia do mês de junho de 2019, às 10h30min, na sala 202 do edifício situado à Rua

4

Angélica 100, Jardim das Flores, em Osasco/SP, sob a presidência da Profa. Dra. Luciana Massaro

5

Onusic, realizou-se Reunião Extraordinária da Congregação da EPPEN, campus Osasco da

6

UNIFESP, agendada exclusivamente para avaliar os PPCs dos cursos de Graduação ofertados pela

7

EPPEN, campus Osasco, para posterior encaminhamento à PROGRAD. Compareceram os(as)

8

conselheiros(as): Prof. Dr. Julio Cesar Zorzenon Costa, Prof. Dr Murilo Leal Pereira Neto, Prof. Dr

9

Marcelo Soares de Carvalho, Prof. Dr Celso Takashi Yokomiso, Profa. Dra. Fabiana Rita Dessotti,

10

Profa. Dra. Marina Mitiyo Yamamoto, Profa. Dra. Heloisa Candia Hollnagel, Prof. Dr. Marcelo

11

Simão Branco, Prof. Dr. João Tristan Vargas, Prof. Dr. Emerson Gomes dos Santos, Juliana Mateusa

12

Meira Cruz e Carlos Eduardo Sampaio Burgos Dias. A profa. Luciana agradeceu a presença dos

13

conselheiros e prosseguiu com alguns informes: 01- Falecimento da mãe do Prof. Edison Ryu

14

Ishikura: Transmitiu a informação do falecimento e externou condolências ao professor e à família

15

em nome da comunidade acadêmica. 02- Recomendações da reitoria aos departamentos a respeito da

16

jornada de trabalho: A presidente informou que a Diretoria Acadêmica ficou responsável por

17

transmitir as informações do ofício, encaminhado pela reitoria, que trata desse assunto aos chefes de

18

Departamentos. Como houve muitos questionamentos, de vários Campi e também dos sindicatos, ao

19

teor do ofício e de suas recomendações, a reitoria reconheceu que a nota continha problemas de

20

comunicação e se comprometeu em organizar um Grupo de Trabalho para gerar uma proposta inicial

21

para ser discutida e aprovada pelo CONSU e, posteriormente enviada aos departamentos. Sem mais

22

informes, passou-se ao tratamento da pauta. A profa. Luciana pediu ao prof. Julio que conduzisse a

23

reunião, já que o mesmo acompanhou todo o processo, pauta desta reunião, de forma mais intensa,

24

visto que é vice-presidente da Câmara de Graduação. Então, o prof. Júlio esclareceu que a proposta

25

de reorganização das UC’s já estava sendo discutida há um ano e pediu a colaboração da profa.

26

Marina, presidente da Câmara de Graduação, e do prof. Daniel Huertas, coordenador do Eixo

27

Multidisciplinar, na apresentação das propostas. Informou que houve alterações em algumas UC’s do

28

Eixo Multidisciplinar, o que demandou alteração nas matrizes curriculares dos cursos e,

29

consequentemente, em seus Projetos Pedagógicos. A profa. Marina solicitou a palavra e disse que foi

30

um processo muito dinâmico e, após debate mais profundo, foi levantada a necessidade da alteração
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31

dessas UC’s. Parabenizou o prof. Daniel Huertas pelo cronograma icônico que tinha um desafio

32

muito grande e que foi cumprido com o comprometimento de todos os envolvidos. O prof. Daniel

33

Huertas se pronunciou dizendo que, embora tenha sido o articulador, a coordenação e chefia de

34

departamento do eixo multidisciplinar foram essenciais na estratégia utilizada neste trabalho.

35

Afirmou que o diálogo foi fundamental em todos os momentos e o envolvimento das partes foi muito

36

importante para o resultado final. O prof. João Tristan comentou que não foi o trabalho de um

37

departamento à parte, mas sim de um departamento que faz parte de todos os cursos e da identidade

38

desta escola. Dando prosseguimento, o prof. Julio solicitou que, primeiramente, fosse apresentado o

39

parecer da Câmara de Graduação e, após a leitura do mesmo, os cursos apresentariam seus pareceres

40

e alterações. Então, o prof. Celso se pronunciou dizendo que o curso de Ciências Atuariais foi o que

41

menos teve alterações, apenas houve a inclusão da disciplina Sustentabilidade nas Organizações,

42

oferecida pela profa. Liege. Parabenizou o trabalho, a articulação e a flexibilização da profa. Liege e

43

prosseguiu informando que a UC será ofertada no 10º termo do noturno e no 8º termo do integral,

44

com carga horária de 60horas/aula. Finalizada a apresentação de Ciências Atuariais, o prof. Julio

45

passou a palavra à Profa. Marina para apresentação das adequações em Ciências Contábeis. A Profa.

46

Marina informou que há anos já existia a discussão, nas reuniões do curso, sobre a necessidade da

47

alteração da grade curricular, algumas disciplinas e cargas horárias. Com toda essa movimentação,

48

foi possível atender a essas aspirações. A carga horária do curso foi ajustada de 3280h para 3140h,

49

sendo previstas as 130h de extensão. Em relação ao eixo multidisciplinar, esclareceu que as

50

disciplinas CRB I, Processo Histórico Brasileiro, Introdução à Probabilidade e Estatística II, CN II:

51

Elaboração e Gestão de Projetos, FH III: Resolução de Conflitos, Microeconomia, Direito

52

Trabalhista, Macroeconomia e Direito e Legislação Previdenciária foram excluídas. As disciplinas

53

Direito Tributário, Mercado Financeiro, Planejamento e Controle Orçamentário, Introdução a

54

Economia II e Atividades de Extensão foram incluídas e houve alguns deslocamentos entre as

55

demais disciplinas entre os termos. O prof. Julio passou a palavra ao curso de Ciências Econômicas.

56

O próprio Prof. Julio apresentou as adequações, sendo elas: alterações nas nomenclaturas: a) FC I -

57

Matemática 1, passa a se chamar “Cálculo I”; b) FC III - Estatística passa a se chamar “Estatística I”

58

e c) FH II – Fundamentos do Estado e do Mercado, passa a se chamar “Política, Estado e Mercado”.

59

Em seguida, informou as alterações de nomenclatura e ementas das UC’s: a) FC II - Pensamento e

60

Metodologia Científica passa a se chamar “Metodologia da Pesquisa Interdisciplinar”; b) CRB I
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Processo Histórico Brasileiro passa a “Processo Histórico Político”; c) CRB III – O Brasil e as

62

Relações Internacionais, passa a “Território e Desenvolvimento”; d) FH I - Universalismos,

63

Diferenças e Desigualdades Sociais, passa a “Teoria Social Contemporânea”. Houve alterações de

64

carga horária e ementa: CN II - Elaboração e Gestão de Projetos, passa de 30h para 60h. Também

65

houve a exclusão da disciplina CN I - Estrutura e Dinâmica das Organizações. E, finalizando a

66

apresentação com as alterações do curso de economia, o prof. expôs que houve modificações na

67

disposição da grade horária noturna, devido a alguns deslocamentos entre os termos. O prof. Julio

68

passou a palavra à profa. Fabiana, representante do curso de Relações Internacionais. A profa.

69

Fabiana iniciou sua fala informando que desde 2018 discutiam no NDE do curso a necessidade das

70

alterações na grade. Citou o regime especial de dependência do Eixo Multidisciplinar, onde começou

71

as discussões sobre aderir ou não e quais as alterações necessárias. Todos os professores participaram

72

da discussão com o intuito de avançar nesse processo e acredita que em 2020 haverá nova

73

reformulação. Foram excluídas as disciplinas: a) Compreensão da Realidade Brasileira 2: Realidade

74

sócio-econômica e política brasileira (CRB 2); b) Célula de Negócios 1: Estrutura e Dinâmica das

75

Organizações (CN1); c) Formação humanística 2: Fundamentos do Estado e do Mercado: uma

76

abordagem de soluções de problemas; d) Formação Científica 1: Matemática e e) Formação

77

Científica 3: Estatística. Houve a inclusão das disciplinas: a) Elaboração e Gestão de Projetos; b)

78

Teoria Social Contemporânea; c) Compreensão da Realidade Brasileira 3, Território e

79

Desenvolvimento; d) Métodos Quantitativos Aplicados às Políticas Públicas e Sociais e e) Formação

80

Econômica do Brasil. Houve a manutenção das seguintes disciplinas com alteração de ementas: a)

81

Compreensão da Realidade Brasileira 1, Processo Histórico Político e b) Metodologia da Pesquisa

82

Interdisciplinar. Finalizada a apresentação de Relações Internacionais, foi a vez do curso de

83

Administração: O prof. Emerson informou que, após avaliação e discussões no NDE, decidiram

84

apenas por alterações de nomenclaturas e deslocamentos de disciplinas entre os termos. Após a

85

apresentação dos cursos, o professor Julio abriu para esclarecimentos, discussões e sugestões do

86

colegiado. O servidor Carlos, representante do NAE, questionou se haverá prejuízos aos alunos que

87

cursam a grade atual ou se haverá duas grades. A profa. Marina respondeu que não há possibilidade

88

de manter duas grades, porém haverá as equivalências necessárias para que não haja prejuízos. O

89

prof. Emerson informou que a PROGRAD sugere que seja mantida uma grade para melhor gestão. A

90

profa. Fabiana esclareceu que o regimento permite a utilização de duas matrizes, porém não é viável.
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O prof. Daniel Huertas informou que, no caso de Relações Internacionais, as disciplinas excluídas

92

poderão ser utilizadas como eletivas. A profa. Marina complementou dizendo que a EPPEN não

93

possui corpo docente suficiente para manter duas grades. O prof. Murilo parabenizou a todos pelo

94

processo que, embora difícil, foi um passo importante para resolver pendências e liberar energias

95

para maior dedicação interdisciplinar dos docentes. Finalizando a fala, citou temas interdisciplinares

96

como: politicas públicas, ambientalismo, futuro do trabalho no Brasil e no mundo, entre outros, que

97

podem ser trabalhados pelo eixo e o apoio dos professores visitantes que chegaram agora. O prof.

98

João Tristan se pronunciou dizendo que o trabalho realizado trouxe maior interação entre os cursos.

99

A profa. Luciana parabenizou o eixo comum pelo trabalho e afirmou que desde a primeira gestão

100

dessa direção havia essa intenção. Finalizados os comentários e as dúvidas sanadas, o prof. Julio

101

colocou em votação as alterações dos PPC’s. Por unanimidade, o colegiado aprovou as alterações

102

propostas. As alterações serão encaminhadas à PROGRAD. A Profa. Luciana, considerando os

103

assuntos da pauta esgotados, declarou encerrados os trabalhos. e eu, Ana Paula Silveira, lavrei esta

104

ata.

105

Osasco, 26 de junho de 2019.

106
107
108

Profa. Dra. Luciana Massaro Onusic

______________________________________

109

Prof. Dr Celso Takashi Yokomiso

_______________________________________

110

Prof. Dr. Emerson Gomes dos Santos

_______________________________________

111

Prof. Dr. João Tristan Vargas

_______________________________________

112

Prof. Dr. Julio Cesar Zorzenon Costa

_______________________________________

113

Profa. Dra. Fabiana Rita Dessotti

_______________________________________________

114

Profa. Dra. Heloisa Candia Hollnagel

_______________________________________

115

Prof. Dr. Marcelo Simão Branco

_______________________________________
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Prof. Dr Marcelo Soares de Carvalho

_______________________________________

117

Profa. Dra. Marina Mitiyo Yamamoto

_______________________________________

118

Prof. Dr. Murilo Leal Pereira Neto

_______________________________________

119

Sr. Carlos Eduardo Sampaio Burgos Dias

_______________________________________

120

Sra. Juliana Mateusa Meira Cruz

_______________________________________________

121

Sra. Ana Paula Silveira do Nascimento

______________________________________________
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