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1 ATA DA 41ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO DE
2 CIÊNCIAS ECONÔMICAS DA UNIFESP, CAMPUS OSASCO, EM 03.04.2017
3 Ao terceiro dia do mês de abril do ano de dois mil e dezessete, realizou-se, no auditório da
4 UNIFESP, campus Osasco, localizado à Rua Angélica, número 100, Jardim das Flores, município
5 de Osasco, a quadragésima primeira Reunião Ordinária da Comissão de Curso de Ciências
6 Econômicas da UNIFESP, campus Osasco, às dez horas e trinta e oito minutos. Estiveram presentes
7 o Prof. Dr. Fábio Alexandre dos Santos, coordenador do curso, o Prof. Dr. Alberto Handfas, o Prof.
8 Dr. André Roncaglia Carvalho, o Prof. Dr. Daniel Augusto Feldmann, o Prof. Dr. Diogo de Prince
9 Mendonça, o Prof. Dr. Flávio Tayra, o Prof. Dr. Julio Cesar Zorzenon Costa, a Profa. Dra. Luciana
10 Rosa de Souza, o Prof. Dr. Marcelo Soares de Carvalho, o Prof. Dr. Veneziano de Castro Araújo e o
11 representante discente Renato Moreira Finatelli. Estiveram ausentes e justificaram ausências a
12 Profa. Dra. Carla Lopes Côrte, a Profa. Dra. Cláudia Alessandra Tessari, a Profa. Dra. Daniela
13 Verzola Vaz, o Prof. Dr. Eduardo Luiz Machado, o Prof. Dr. Ivanil Nunes e o Prof. Dr. Paulo
14 Costacurta Sá Porto. Também estiveram ausentes e não justificaram suas ausências os professores
15 doutores Sidival Tadeu Guidugli e Pedro Chadarevian. A reunião fora agendada para tratar da
16 seguinte pauta: I) Expediente: Aprovação das atas das reuniões 39ª e 40ª. II) Informes III) Ordem
17 do dia: 1). Análise do Resultado do Enade. 2). Atualizações do Projeto Pedagógico de Curso: i.
18 Alteração do PPC em “3.10.1. Os Eixos de Fundamentação” De: “As disciplinas eletivas poderão
19 ser escolhidas no conjunto das ofertas do campus de Osasco, oferecidas pelos cursos de Ciências
20 Econômicas, Administração, Ciências Atuárias, Ciências Contábeis e Relações Internacionais.”
21 Para: “As disciplinas eletivas poderão ser escolhidas no conjunto das ofertas do campus de Osasco,
22 oferecidas pelos Departamentos de Ciências Econômicas, Administração, Ciências Atuárias,
23 Ciências Contábeis, Relações Internacionais e Multidisciplinar da EPPEN, pelas oferecidas no
24 âmbito dos cursos de graduação da Universidade Federal de São Paulo, intituladas como
25 multicampi e por unidades curriculares oferecidas em outras universidades públicas, desde que
26 autorizadas pela coordenação do curso.”ii. Inclusão do uso do sistema de Ensino à Distância
27 (EaD) no PPC, em: “3.7 Pressupostos metodológicos”. iii. Atualização Completa do PPC. 3).
28 Abertura de Processo Eleitoral para Eleição de Coordenação de Curso – Mandato 2017-2019.
29 Inaugurando a reunião o professor Fábio agradeceu a presença de todos e abriu a seção do
30 Expediente submetendo as atas das reuniões 39ª e 40ª. As duas atas foram aprovadas por
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31 unanimidade. Na sequência, o coordenador de curso abriu a seção de Informes dizendo que a
32 matrícula ocorreu de forma tranquila com alguns problemas corriqueiros. Informou também que em
33 relação ao mandato de segurança do estágio não havia nenhuma novidade. Em relação ao pedido de
34 Mobilidade Andifes, o professor Fábio disse que a coordenação e o aluno chegaram a um comum
35 acordo, porém, o aluno desistiu do processo e preferiu permanecer no Rio Grande do Sul,
36 agradecendo a atenção. O professor Fábio informou que o curso de Ciências Econômicas aderiu ao
37 edital de reingresso que já está publicado e que existem 3 vagas disponíveis para o curso (duas no
38 noturno e uma no integral. Agora a coordenação precisa aguardar a chegada do material para dar
39 prosseguimento ao processo. Com a palavra, o professor Julio informou que na última sexta-feira
40 ocorrera a colação de grau que contou com momentos muito emocionantes. O professor Fábio
41 informou que preencheu o questionário do Abril Cultural do Guia do Estudante. Na sequência, o
42 professor Fábio abriu a seção da Ordem do Dia tratando do primeiro item de pauta: Análise do
43 Resultado do Enade. O professor Fábio informou aos presentes que o assunto já está sendo
44 discutido no N.D.E e que o colegiado em questão recomendou que fosse formado um Grupo de
45 Trabalho (GT), após a divulgação do relatório do INEP, para análise dos dados. Após discussões,
46 entre elas a sugestão do professor Daniel que esses dados sejam discutidos também com os alunos,
47 o GT foi formado pelos professores Daniel, Daniela, Veneziano e pelo aluno Renato. Também ficou
48 decidido que esse GT convidará algum(a) aluno(a) egresso(a) para participar de algumas
49 discussões. Na sequência, o segundo item da pauta fora discutido: Atualizações do Projeto
50 Pedagógico de Curso. Devido à possível visita do MEC para renovação do reconhecimento do
51 curso, principalmente em função das condições de acessibilidade e infraestrutura, o PPC precisa ser
52 revisto e atualizado. O professor Fábio informou que o N.D.E já está trabalhando na questão,
53 porém, precisaria da anuência da Comissão de Curso para continuar o trabalho. O N.D.E já aprovou
54 a avaliação geral do PPC e sugeriu que o documento fosse colocado no formato (máscara) padrão
55 pedida pela ProGrad. Após o trabalho ser finalizado o PPC passará pelo N.D.E, depois pela
56 Comissão de Curso, depois pela Câmara de Graduação, depois pela Congregação, depois irá para a
57 Coordenadoria de Projetos e Acompanhamento Pedagógico na ProGrad e, finalmente, para o
58 Conselho de Graduação (CG). O documento precisa ser pautado no CG até outubro para que o PPC
59 tenha validade no início de 2018. O professor Fábio também salientou que a inclusão dos 10% das
60 atividades de extensão não está sendo considerada neste momento. Após discussões, o processo
61 para as alterações e atualizações foi aprovado por unanimidade, entre eles a atualização dos planos
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62 de ensino, sendo recomendado que na bibliografia básica tenham no mínimo 3 obras, verificando se
63 existem esses livros na biblioteca e na bibliografia complementar são, no mínimo, 5 obras. Dando
64 continuidade à reunião, a Comissão de Curso passou a tratar do terceiro e último item da pauta:
65 Abertura de Processo Eleitoral para Eleição da Coordenação de Curso – Mandato 2017-2019. O
66 professor Fábio informou que o mandato da atual coordenação de curso expirará dia 24 de julho,
67 portanto, a Comissão de Curso precisa eleger um(a) novo(a) coordenador(a) de curso. As eleições
68 precisam ser realizadas já na próxima reunião e hoje precisaria sair uma Comissão Eleitoral para
69 administrar o processo. Após discussões, a Comissão Eleitoral foi composta pelos professores Fábio
70 e Julio, com todos de acordo. Estando a pauta vencida e nada mais havendo a tratar, o Prof. Dr.
71 Fábio Alexandre dos Santos agradeceu a presença de todos e a reunião foi encerrada e eu, Ricardo
72 Vieira Bertoldo, Secretário Executivo, lavrei a ata que vai assinada pelos presentes.

___________________________________

____________________________________

Prof. Dr. Fábio Alexandre dos Santos

Prof. Dr. André Roncaglia Carvalho

Coordenador do Curso

____________________________________

____________________________________

Prof. Dr. Julio Cesar Zorzenon Costa

Prof. Dr. Daniel Augusto Feldmann

_________________________________

_________________________________

Prof. Dr. Alberto Handfas

Prof. Dr. Diogo de Prince Mendonça
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_________________________________
Prof. Dr. Flávio Tayra

_________________________________
Profa. Dra. Luciana Rosa de Souza

__________________________________
Prof. Dr. Marcelo Soares de Carvalho

___________________________________
Prof. Dr. Veneziano de Castro Araújo

___________________________________
Renato Moreira Finatelli
Representante Discente
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