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ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE GRADUAÇÃO DA UNIFESP, CAMPUS 1 

OSASCO, EM 10.03.2017 2 

 

Ao décimo dia do mês de março do ano de dois mil e dezessete, realizou-se, no auditório da 3 

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

de Osasco, a segunda Reunião Ordinária do ano de dois mil e dezessete da Câmara de Graduação da 5 

UNIFESP, campus Osasco, às dez horas e trinta minutos. Estiveram presentes a Profa. Dra. Luciana 6 

Massaro Onusic, Diretora Acadêmica do campus Osasco, que presidiu a reunião, o Prof. Dr. Julio 7 

Cesar Zorzenon Costa, Vice-Diretor Acadêmico, a Profa. Dra. Daniela Verzola Vaz, Vice-8 

Coordenadora do curso de Ciências Econômicas, a Profa. Dra. Marina Mitiyo Yamamoto, 9 

Coordenadora do curso de Ciências Contábeis, o Prof. Dr. Luis Hernan Contreras Pinochet, 10 

Coordenador do curso de Administração, o Prof. Ms. Luiz Augusto F. F. Maluf, Vice-Coordenador 11 

do curso de Ciências Atuariais, a Profa. Dra. Karen Fernandez Costa, coordenadora do curso de 12 

Relações Internacionais, a Profa. Dra. Ismara Izepe de Souza, coordenadora do Núcleo de Apoio ao 13 

Estudante e a senhorita Amanda de Oliveira Machado, representante discente do turno noturno. 14 

Justificaram ausências: a Profa. Dra. Cláudia Moraes de Souza, coordenadora do Eixo 15 

Multidisciplinar e a representação da Secretaria de Graduação.  A reunião fora agendada para tratar 16 

da seguinte pauta:  I) Expediente: Aprovação da ata da reunião do dia 10 de fevereiro de 2017. II) 17 

Informes: a) Informes da Direção Acadêmica III) Ordem do dia: 1). Edital de Reingresso de 18 

Portadores de Diploma Estrangeiro. 2) Discussão do documento de elaboração e reformulação de 19 

PPCs. 3) Pedido de extensão de prazo de integralização – Alice Calisti de Souza – Ciências 20 

Contábeis. 4) Pedido de Reversão de Cancelamento de matrícula de Gabriel Pereira Azevedo – 21 

Relações Internacionais. Inaugurando a reunião a professora Luciana agradeceu a presença de todos 22 

e submeteu a ata da reunião do dia 10 de fevereiro de 2017. A ata foi aprovada com 2 abstenções. 23 

Na sequência, a diretora acadêmica abriu a seção de Informes e parabenizou todos os cursos da 24 

escola que obtiveram boas notas no Enade. Na sequência, o professor Luis Hernan informou que, a 25 

pedido da chefia do Departamento de Administração, o curso ainda não conseguira alocar um 26 

docente para ministrar a disciplina de Fundamentos de Administração e Modelos de Gestão ao 27 

curso de Ciências Contábeis. Informou também que o departamento realizará concurso para a 28 

cadeira no final de março e que os trâmites até que o docente aprovado tome posse se concretizará, 29 

provavelmente, em maio. Informou que o departamento está tentando resolver da melhor forma 30 
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possível. Com a palavra, a professora Luciana sugeriu que a coordenação de Administração se 31 

reunisse com a Secretaria de Graduação para saber qual seria a melhor solução possível para a 32 

Unidade Curricular. Com a palavra, a professora Marina informou que todos estão discutindo e 33 

trarão alguma informação na próxima reunião deste colegiado. Dando continuidade à seção de 34 

informes, a professora Luciana informou que foi feito um levantamento dos mandatos dos membros 35 

da Câmara de Graduação para que pudéssemos observar possíveis candidatos à presidência do 36 

conselho. Foi observado que as coordenações de Administração, Relações Internacionais, Eixo 37 

Multidisciplinar e Ciências Econômicas terão mandato até junho de 2017. A não ser que eles sejam 38 

reconduzidos à coordenação dos cursos/eixo, não dariam para concorrer à presidência da Câmara de 39 

Graduação neste momento e ter o mandato expirado em junho. Portanto, ficou decidida que a 40 

Câmara de Graduação pedirá recondução da presidente até agosto, professora Luciana Onusic, 41 

que se encerraria em junho de 2017. As eleições para nova presidência acontecerão em agosto de 42 

2017 após as novas coordenações já terem tomado posse. O professor Luiz Augusto informou que 43 

neste momento a coordenação de Ciências Atuariais não teria condições de assumir a presidência, já 44 

que o mandato da referida coordenação se encerrará em junho de 2018. O professor Luiz também 45 

acreditava que seria mais prudente esperarmos julho para termos mais opções de candidatos, já que 46 

as coordenações de cursos serão renovadas/reconduzidas para novos mandatos. Dando sequência, a 47 

professora Luciana informou também aos presentes que a Direção Acadêmica irá enviar um e-mail 48 

à comunidade acadêmica informando que a Secretaria Integrada, sala 302, assimilará os 49 

departamentos e que cada servidor terá suas atribuições reformuladas para poder atender à 50 

demanda. Reforçou o pedido para que as coordenações de cursos e chefias de departamentos 51 

realizassem suas reuniões preferencialmente no horário de trabalho do servidor responsável pelo 52 

curso/departamento já que possuímos poucos servidores cuidando de várias atribuições. A diretora 53 

acadêmica também informou que o setor funcionaria a partir da quinta-feira (16/03) das 08h às 20h.  54 

Abrindo a Ordem do Dia, a diretora acadêmica submeteu o primeiro assunto de pauta: Edital de 55 

Reingresso de Portadores de Diploma Estrangeiro. O professor Julio informou que a 56 

documentação a ser analisada fora enviada aos membros da Câmara de Graduação em 16 de 57 

fevereiro. O professor Júlio propôs algumas alterações à minuta do documento. Essas sugestões vão 58 

anexas a esta ata. Após discussões, as sugestões foram aprovadas por unanimidade. Na sequência, o 59 

segundo item da pauta foi discutido: Discussão do documento de elaboração e reformulação de 60 

PPCs. A Câmara de Graduação da EPPEN não possui sugestões para o tema. O terceiro item da 61 
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pauta foi discutido: Pedido de extensão de prazo de integralização – Alice Calisti de Souza – 62 

Ciências Contábeis. A professora Marina informou que o pedido foi aprovado na última reunião de 63 

curso de Ciências Contábeis. O pedido foi aprovado por unanimidade pela Câmara de Graduação. O 64 

quarto e último item da pauta foi discutido: Pedido de Reversão de Cancelamento de matrícula de 65 

Gabriel Pereira Azevedo – Relações Internacionais. Com a palavra, a professora Karen informou 66 

que o aluno teve problemas pessoais com seus familiares e que não conseguiu cumprir a última 67 

disciplina que faltava para que terminasse o curso. A Comissão de Curso de Relações Internacionais 68 

discutiu e aprovou o pedido do aluno em sua última reunião. A Câmara de Garduação decidiu acatar 69 

a decisão da Comissão de Curso de Relações Internacionais e o pedido de reversão de cancelamento 70 

de matrícula foi aprovado por unanimidade. Estando a pauta vencida e nada mais havendo a tratar, a 71 

Profa. Dra. Luciana Massaro Onusic agradeceu a presença de todos e a reunião foi encerrada e eu, 72 

Ricardo Vieira Bertoldo, Secretário Executivo, lavrei a ata que vai assinada pelos presentes.  73 

 

 

 

___________________________________ 

Profa. Dra. Luciana Massaro Onusic 

Diretora Acadêmica 

 

 

 

 

____________________________________ 

Profa. Dra. Marina Mitiyo Yamamoto  

Coordenadora do curso de Ciências 

Contábeis 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

Prof. Dr. Julio Cesar Zorzenon Costa 

Vice-Diretor Acadêmico 

 

 

 

 

____________________________________ 

Prof. Ms. Luiz Augusto F. F. Maluf 

Vice-Coordenador do curso de Ciências 

Atuariais 

 

 

 

 

 



Ministério da Educação 
Universidade Federal de São Paulo 

CAMPUS OSASCO 

 

 
 ATA/CG/02/2017 

________________________________________________________________________________________________ 

 

4 

 

 

 

____________________________________ 

Prof. Dr. Luis Hernan Contreras Pinochet 

Coordenador do curso de Administração 

 

 

 

 

_________________________________ 

Profa. Dra. Ismara Izepe de Souza 

Coordenadora do Núcleo de Apoio ao 

Estudante 

 

 

 

 

_________________________________ 

Profa. Dra. Daniela Verzola Vaz 

Vice-Coordenadora de Ciências Econômicas 

 

 

 

 

_________________________________ 

Amanda de Oliveira Machado 

Representante discente do turno noturno 

 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

Profa. Dra. Karen Fernandez Costa 

Coordenadora do curso de Relações 

Internacionais 

 

 

 

___________________________________ 

Ricardo Vieira Bertoldo 

Secretário Executivo 

 

 

 

 


