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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE GRADUAÇÃO -
EPPEN - CAMPUS OSASCO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO

PAULO REALIZADA EM 14 DE MAIO DE 2021

Aos quatorze dias do mês de maio de dois mil e vinte-um, nesta cidade de Osasco, à
Rua Oleska Winogradow, 100, no Google Meeting reuniram-se os senhores membros
do Câmara de Graduação - Eppen - Campus Osasco da UNIFESP, sob a presidência de
Profa. Dra. Ismara Izepe de Souza. Estiveram presentes os membros: Sr. Andreas
Leber  (Presidente  da  Comissão  de  Apoio  à  Biblioteca),  Prof.  Dr.  Celso  Takashi
Yokomiso (Coordenação de Ciências Atuariais), Prof. Dr. Emerson Gomes dos Santos
(Coordenação  de  Administração),  Profa.  Dra.  Francielle  Santo  Pedro  Simoes
(Coordenação do Nae), Profa. Dra. Ismara Izepe de Souza (Coordenação de Relações
Internacionais), Prof. Dr. Julio Cesar Zorzenon Costa (Direção Acadêmica), Sra. Lidia
Catarina  Franklin  Mesquita  (Representante  Discente  do  Noturno),  Prof.  Dr.  Luis
Claudio  Yamaoka  (Coordenação  do  Eixo  Multidisciplinar),  Prof.  Dr.  Pedro  Caldas
Chadarevian  (Coordenação  de  Ciências  Econômicas),  Sra.  Priscila  Torres  Gibo
(Representante Discente do Integral), Prof. Dr. Renan Honorio Quinalha (Coordenador
do Curso de Direito), Sr. Roberto Ferreira Junior (Chefia da Secretaria de Graduação),
Prof. Dr. Sandro Braz Silva (Coordenação de Ciências Contábeis). Participaram da
reunião como convidados: Sr(a). Alessandra Ramada da Malta, Sr(a). Bruna Mendonca
Moreira Tinoco, Sr(a). Emilia Tiemi Shinkawa, Sr(a). Ricardo Vieira Bertoldo. Tendo os
senhores conselheiros, assinado a folha de frequência e sendo constatado quorum com
13 presentes. A Presidente cumprimentou a todos e abriu a seção de EXPEDIENTE:
• Aprovação de Atas • Ata da reunião ordinária de 16 de abril de 2021. Após
apreciação, a ata foi aprovada por maioria de votos com cinco abstenções e uma
ressalva da Presidente, professora Ismara, em relação ao endereço desatualizado da
EPPEN. Em seguida, a secretária Luciana se comprometeu a realizar a verificação e
acerto no sistema. Antes de entrar nos informes, a professora Ismara deu boas-vindas
às novas representantes discentes: Priscila Torres, Denise Rabelo e Lídia Catarina. A
professora  agradeceu  a  participação  delas  e  enfatizou  a  importância  dos
representantes  na  exposição  de  ideias  dos  assuntos,  discussão,  intermediação  e
divulgação  das  decisões  tomadas.  Em  seguida,  as  representantes  fizeram  suas
apresentações, agradecimentos, como também falaram da felicidade em estar fazendo
parte  da  câmara  e  que  esperavam fazer  boas  contribuições  ao  colegiado.  Nesse
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momento,  também foram registrados votos de boas-vindas via chat.  Retomando a
palavra,  a  professora  Ismara  deu  início  aos  •  INFORMES  ♦  Da  Câmara  de
Graduação- • PEC-G: A professora Ismara informou que foi enviado à ProGrad um
ofício com as vagas disponibilizadas pelos cursos ao programa PEC-G e que ficou
satisfeita  por  todos  terem feito  sua adesão.  •  Questionário ADEs:  A  professora
Ismara comunicou que saiu o resultado do questionário feito com os discentes e que,
infelizmente, a EPPEN teve menos de trinta por cento de respondentes, no entanto, foi
percebido um lado positivo proporcionado pela flexibilidade gerada na portaria e que,
mesmo diante das dificuldades, eles tiveram pouco casos de evasão e trancamento. ♦
Da Diretoria Acadêmica- O professor Júlio César Zorzenon, Vice-diretor acadêmico,
se  apresentou  às  novas  representantes  discentes  e,  em  seguida  deu  início  aos
informes: • Nova Reitoria: O professor Júlio informou sobre a nomeação e posse do
novo Reitor eleito, professor Nelson Sass, ocorridas respectivamente nos dias três e
sete de maio, assim como a nomeação da Vice-reitora, professora Raiane Assumpção.
Dando sequência, disse que a Ex-reitora, professora Soraya Smaili, se despediu na
reunião passada do Conselho Universitário e que, na próxima quarta, dia dezenove de
maio, haverá uma reunião extraordinária do CONSU na qual serão apresentadas as
pessoas  que  ocuparão  os  cargos  de  Pró-reitores  da  UNIFESP.  •  Regimento:  O
professor Júlio informou que o Estatuto e Regimento da UNIFESP feitos nos últimos
quatro anos imprimiram uma necessidade de adaptação dos Regimentos dos campi.
Ele  disse  que,  o  Regimento  do  campus  Osasco  já  tinha  sido  aprovado  pela
Congregação no final  de  2015,  porém aguardava as  reformulações  estatutárias  e
regimentais da Universidade para apresentação no CONSU, conforme recomendação
do próprio. Com isso, esclareceu que o Regimento da EPPEN está sendo revisto por
uma Comissão específica que está cuidando de sua reformulação e que, após o término
desse trabalho, possivelmente serão necessárias possíveis adaptações ao Regimento
da Câmara de Graduação. • Departamento de Direito: O professor Júlio comunicou
a todos sobre a homologação do departamento de direito, ocorrida na última reunião
do conselho universitário. Disse que, com isso, o campus Osasco ganha mais uma
unidade acadêmica responsável  pela  organização do ensino,  pesquisa  e  extensão,
dessa vez na área do conhecimento do direito e, finalizou parabenizando toda a equipe
do novo curso. • Orçamento: O professor Júlio informou que houve uma redução
significativa  do  orçamento  na  Lei  Orçamentária  Anual  com a  maior  redução  dos
últimos  nove  anos  e  um recente  bloqueio  de  um bilhão  de  reais  para  todas  as
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universidades no processo de execução orçamentária. Disse que a Unifesp recebeu
uma parcela de trezentos e noventa e sete mil reais, o qual permitiu saldar algumas
contas e ter a garantia razoável dos próximos dois meses, contudo, ela foi uma das
universidades mais atingidas. Também disse que, talvez seja necessário marcar uma
reunião  extraordinária  da  congregação  afim  de  avaliar  o  impacto  dos  cortes  e
reorganização  das  contas  de  custeio,  assim  como,  uma  possível  mobilização  e
avaliação de definição política do que isso significa. Finalizou sua fala, dizendo aos
estudantes que a Universidade resistirá e que não vai chegar a um limite extremo. ♦
Da Secretaria Acadêmica- O senhor Roberto cumprimentou a todos, se apresentou e
deu  boas-vindas  às  novas  representantes  discentes.  Em  seguida,  deu  início  aos
informes da secretaria. • Matrículas: O senhor Roberto informou sobre a matrícula
de um estudante de ciências econômicas disponibilizadas pelo programa PEC-G e de
seis matrículas de estudantes referente ao processo seletivo de refugiados, apátridas e
portadores de visto comunitário. • SISU: Informou também que, até o momento, já
ocorreram as três primeiras chamadas do certame, que a quarta e quinta estão em
andamento e que a sexta será até o final do mês. Ele comunicou que as confirmações
da  matrícula  dessas  chamadas  ocorrerão  até  o  dia  31  de  maio.  E  lembrou que,
possivelmente, ainda tenham estudantes ingressando na universidade, tendo em vista
que ainda haverá um período de recursos até o dia 9 de junho. O senhor Roberto
informou que, até o momento, já foram matriculados 437 alunos, em torno de 91% das
vagas ofertadas pelo SISU e que todos os ingressantes já se encontram na pasta verde
dos docentes. Ele pediu aos professores que atualizem suas listas de chamadas com os
novos  alunos  e  destacou  que  a  base  de  dados  no  moodle  está  sendo  atualizada
diariamente. • Colação de Grau: O senhor Roberto comunicou que a colação de grau
ocorreu do dia 10 ao dia 14 de maio referente ao segundo semestre de 2020. Explicou
que foi uma colação administrativa feita a distância pelo acesso dos alunos ao SEI e
que passou os números dos estudantes concluintes, não concluintes e com pendências
no repositório institucional. Finalizou dizendo que, será marcado uma colação de grau
extraordinária  assim  que  os  formandos  regularizarem  suas  situações  junto  à
biblioteca.  Após  as  informações  realizadas  pelo  Senhor  Roberto,  alguns
questionamentos e dúvidas foram respondidas acerca dos procedimentos de matrícula
e acesso às plataformas digitais. ♦ Da Biblioteca - Na reunião de hoje não houve
informes a serem transmitidos pela Biblioteca. ♦ Do NAE - Na reunião de hoje não
houve  informes  a  serem transmitidos  pelo  Núcleo  de  apoio  ao  estudante.  ♦ Da
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Representação  Discente  -  Na  reunião  de  hoje  não  houve  informes  a  serem
transmitidos pela representação discente. ♦ Do EPPEN JR - Antes do informe a ser
apresentado, a professora Ismara informou ao colegiado que todos os coordenadores e
a direção acadêmica assinaram o ofício necessário para que a EPPEN JR pudesse
encaminhar o pedido de institucionalização de suas atividades perante à Unifesp.
Disse  que  estava  feliz  e  desejou  sucesso  a  todos  os  envolvidos  no  processo  de
formalização  da  empresa.  Em seguida,  a  professora  Ismara,  passou  a  palavra  a
senhora Bruna Tinoco, presidente da EPPEN JR, que se apresentou e realizou uma
breve apresentação sobre o histórico, atividades, objetivos, composição, entre outros
da empresa. Retomando a palavra, a professora Ismara agradeceu à Bruna e a toda
equipe da EPPEN JR pelo trabalho. Também foram registradas felicitações via chat,
como também, oferecidas algumas sugestões de contribuição ao grupo, as quais foram
prontamente  respondidas  e  agradecidas  pela  senhora  Bruna.  ♦  Comissão  de
Recepção  dos  Ingressantes:  A  professora  Ismara  pediu  a  senhora  Alessandra
Ramada e  ao  professor  Renan Quinalha,  membros  da  comissão  de  recepção  dos
ingressantes, que falassem um pouco sobre a percepção que tiveram a respeito do
evento. Com a palavra, antes de falar sobre sua impressão, a senhora Alessandra deu
boas-vindas e se apresentou às novas representantes discentes, disse que acha muito
importante a presença delas em todos os espaços que deliberam sobre suas vidas e
complementou dizendo que estava muito feliz com a representatividade discente de
três meninas. Em seguida, ela discorreu sobre os dias de atividades da recepção, falou
que foi  um trabalho muito difícil  de ser organizado virtualmente,  todavia,  foi  um
sucesso dentro do possível  e  das condições disponíveis.  Na sequência,  a  senhora
Alessandra disse que gostaria de deixar registrado agradecimentos aos monitores
selecionados pelo PRAE( Bruna Fernandes, Fabrício Lima, Jonathan Ferreira, Sotie
Ghislain e Yao Jean Pierre), à Júlia do Diretório Acadêmico, ao Leandro em nome do TI
e a todas as entidades que colaboraram nas atividades. Finalizou agradecendo também
ao professor Júlio pela disponibilidade e ao professor Renan e colegas do NAE pela
parceria. Com a palavra, o professor Renan disse que concordava com o balanço da
senhora  Alessandra.  Pontuou  que  o  resultado  foi  muito  positivo  considerando  as
situações  adversas  e  que  foi  um  aprendizado  para  a  organização  das  próximas
atividades no modelo virtual. Continuou dizendo que, a frequência e o retorno por
parte dos estudantes foram grandes e reforçou os agradecimentos aos monitores, à
Júlia, como também à senhora Alessandra na realização das atividades de acolhimento
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e recepção. Retomando a palavra, a professora Ismara considerou que a recepção foi
excelente e agradeceu à senhora Alessandra Ramada, ao professor Renan Quinalha e
aos Centro Acadêmicos pelo trabalho. ♦ Alteração de PPC: O professor Emerson
Gomes pediu a palavra para informar que houve alteração no projeto pedagógico do
curso de administração e destacou como principal alteração a possibilidade atual do
discente ser orientado por qualquer orientador da EPPEN. Em seguida, ele fez um
pedido a todos os docentes dos cursos e do eixo que tenham contato com algum aluno
da administração, para que se coloquem à disposição para orientá-los em seus TCCs.
ORDEM DO DIA:  (1)  Pedido  de  rematrícula  fora  do  prazo,  RA  150906  –
Economia - SEI 23089.007887-2021-72: homologado pela maioria com um voto
contrário.  (2)  Pedido de rematrícula  fora do prazo,  RA 119107 –  Relações
Internacionais  -  SEI  23089.007253-2021-10:  aprovado  por  unanimidade.  (3)
Apresentação Questionário  ADEs-  Economia–  O professor  Pedro  Chadarevian,
coordenador do curso de ciências econômicas, cumprimentou a todos e agradeceu
pelo espaço proporcionado na sessão para a demonstração do resultado da avaliação
do questionário respondido pelos docentes de economia referente às ADEs realizadas
no ano acadêmico de 2020. Destacou que o retorno foi excepcional por parte dos
docentes  e,  em seguida,  compartilhou dados  gerais  sobre  o  perfil  e  formato das
atividades, como também, os meios de comunicação, equipamentos utilizados, nível de
satisfação  e  resposta  de  alguns  questionamentos  feitos  aos  docentes.  (4)
Organização/ Calendário da eleição para a próxima coordenação da Câmara de
Graduação: a professora Ismara comunicou que ficará na coordenação da câmara até
o  final  de  junho  e  dessa  forma,  gostaria  de  sugerir  o  encaminhamento  de  uma
coordenação pró-tempore a fim de realizar a recepção dos novos representantes e
conduzir a eleição definitiva da nova presidência para os próximos dois anos. Ela
indicou o professor Celso para a assumir o cargo em função da sua experiência e
grande  conhecimento  dos  trabalhos  na  câmara.  Na  sequência,  o  professor  Júlio
compartilhou  as  palavras  da  professora  e  reforçou  a  sugestão  de  indicação  do
professor Celso. Com a palavra, o professor Celso agradeceu a confiança, disse que já
conhecia os procedimentos e que poderá realizar o trabalho à frente da câmara até a
eleição  da  coordenação  permanente.  Retomando  a  palavra,  a  professora  Ismara,
agradeceu o comprometimento do professor Celso e perguntou se algum membro
gostaria de se candidatar à coordenação. Como não houve nenhuma manifestação, ela
colocou  em  votação  a  proposta  de  indicação  do  professor  Celso  para  o  cargo
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supracitado, a qual foi aprovada por unanimidade. Finalizando, a professora Ismara
agradeceu mais uma vez a contribuição do professor Celso e se colocou à disposição
para ajudá-lo no que fosse necessário. Acrescentou que a secretária Luciana já estava
se apropriando dos fluxos e que poderia auxiliá-lo nos trabalhos. Nesse momento, a
secretária  registrou no  chat  sua  disponibilidade também em ajudá-lo.  Nada mais
havendo a tratar, para constar, eu, Luciana Pragana Martins, secretária, lavrei a ata
que,  após  aprovada,  será  assinada por  mim e  pela  Sr.ª  Presidente.  .  Nada mais
havendo a tratar,  para constar,  eu,  Luciana Pragana Martins,  secretária,  lavrei  a
presente ata que, após aprovada, será assinada por mim e pela Srª Presidente. ATA
APROVADA NA SESSÃO ORDINÁRIA MENSAL/EXTRAORDINÁRIA DO DIA XX
DE XXXXXX DE 20XX.

 
 
 
 

 Profa. Dra. Ismara Izepe de Souza
Coordenação de Relações Internacionais

Presidente da Câmara de Graduação - Eppen - Campus Osasco

 
 
 
 

 Luciana Pragana Martins
Secretária da Câmara de Graduação - Eppen - Campus Osasco
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