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ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE GRADUAÇÃO DA UNIFESP – 1 

CAMPUS OSASCO EM 12.02.2021 2 

 

Aos doze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas, na Sala de 3 

Reuniões do Google Meet, sob a Presidência da Profa. Dra. Ismara Izepe de Souza, realizou-se a 4 

Primeira Reunião Ordinária da Câmara de Graduação, campus Osasco da UNIFESP. Compareceram 5 

os(as) conselheiros(as): Andreas Leber, Celso Takashi Yokomiso, Francielle Santo Pedro Simões, 6 

Iagê Zendron Miola, Julio Cesar Zorzenon Costa, Luis Claudio Yamaoka, Nicole Correia Duarte, 7 

Pedro Caldas Chadarevian, Roberto Ferreira Junior e Samir Sayed. Também estiveram presentes: 8 

Alessandra Ramada da Matta, Camila Tinti Moreira e Emilia Tiemi Shinkawa. Justificaram 9 

ausência: Sandro Braz Silva e Francisco Marcelo Monteiro da Rocha. A Presidente cumprimentou a 10 

todos e, antes de iniciar os trabalhos, registrou agradecimentos à senhora Ana Paula R. G. de 11 

Oliveira, ex-secretária da Câmara, pelo excelente trabalho e comprometimento durante esse período 12 

na secretaria da Câmara. Aproveitou a oportunidade para dar boas-vindas à nova secretária da 13 

Câmara, senhora Luciana Martins. Com a palavra, a senhora Luciana Martins agradeceu a todos 14 

pelas boas-vindas e se colocou à disposição para ajudar no que fosse necessário.  Na sequência, a 15 

Presidente abriu a seção de EXPEDIENTE: Aprovação de ata - ● Sessão ordinária de 16 

11/10/2019. A ata foi aprovada com o registro de duas abstenções. ● Sessão ordinária de 17 

08/11/2019. A ata foi com o registro de uma abstenção. ● Sessão ordinária de 11/12/2020. A ata foi 18 

aprovada com o registro de duas abstenções. Então, a Presidente abriu a seção de INFORMES: 19 

Informes da Direção Acadêmica – ● Orçamento: O professor Julio informou que o orçamento 20 

continua em estado de contingenciamento e a universidade recebeu nem 2% do orçamento, que 21 

sempre foi cerca de 60 milhões de reais. ● Recursos Empenhados: O professor Julio informou que 22 

a Escola recebera cerca de 3,5 milhões do Fundo de Direitos Difusos (FDD) para a construção do 23 

prédio anexo da obra em Quitaúna. ● Novos TAE: O professor Julio informou que a EPPEN 24 

recebera os últimos três servidores TAE pactuados com a Reitoria em 2019, sendo a senhora 25 

Luciana Martins uma delas. ● Eleições Reitor(a): O professor Julio informou que a lista tríplice da 26 

nova reitoria da Unifesp fora encaminhada ao MEC e esperava que o Reitor eleito pela comunidade 27 

acadêmica fosse nomeado pela Presidência da República. Informes da Secretaria Acadêmica – ● 28 

Peticionamento online: O senhor Roberto, chefe da secretaria, informou que foi implementado 29 
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sistema de peticionamento online aos estudantes através do SEI e mostrou o programa na 30 

perspectiva dos estudantes. ● Ferramenta OTRS: O senhor Roberto informou sobre a utilização 31 

do sistema OTRS na Unifesp e que os alunos poderiam utilizá-lo para fazer suas solicitações online 32 

e que o sistema funcionava como se fosse um “balcão de atendimento”, só que online. Com a 33 

palavra, o professor Celso perguntou como ficariam os fluxos de pedidos como, por exemplo, de 34 

aproveitamento de estudos. O senhor Roberto esclareceu que continuaria do mesmo jeito: os alunos 35 

pediriam através do SEI, anexariam os documentos, a secretaria analisaria a documentação e 36 

encaminharia aos SEI dos cursos para manifestação. Informes da Biblioteca: O senhor Andreas 37 

Leber, chefe da Biblioteca, informou que falaria no ponto de pauta destinado à Biblioteca. Informes 38 

do NAE: A senhora Alessandra Ramada informou que o orçamento destinado à assistência 39 

estudantil dos estudantes da Unifesp havia abaixado de 9 para 8 milhões de reais e que isso 40 

prejudicaria a maioria das assistências como moradia, alimentação etc. Frisou que esse corte já 41 

prejudicaria os estudantes atualmente em curso e que prejudicaria ainda mais aos novos 42 

ingressantes de 2021. Informou, ainda, que a Unifesp emprestou cerca de 82 Chromebook aos 43 

estudantes e que seria garantido até março, não tendo previsão de edital de prorrogação deste 44 

empréstimo. Para finalizar os informes, disse que os chips de celulares haveria edital de prorrogação 45 

de uso. Informes dos Discentes: A representante Nicole Correia disse não haver informes no 46 

momento. Informes da Coordenação da Câmara de Graduação: A professora Ismara disse que o 47 

calendário acadêmico 2021 fora divulgado a todos e que estava previsto os 200 dias letivos sem que 48 

o MEC tivesse se pronunciado no momento sobre a diminuição desses dias. Acreditava que caso 49 

houvesse alguma alteração por parte do MEC sobre os dias letivos afetaria somente o 2º semestre de 50 

2021 e não ao 1º. ● Planos de ensino ADE: A professora Ismara sinalizou que os cursos 51 

aprovassem os planos de ensino ADE para o próximo semestre o quanto antes para serem 52 

homologados na reunião da Câmara de março. ● Grade horária: O senhor Roberto solicitou que os 53 

cursos de Relações Internacionais, Ciências Contábeis e Eixo Comum enviassem as grades o quanto 54 

antes para para serem homologadas na reunião de março. Aproveitou sua fala para pedir ao curso de 55 

Direito que enviasse os planos de ensino no formato tradicional e no formato da pandemia, em ADE. 56 

● Comissão de horários: A professora Ismara sinalizou que em reuniões vindouras irá pautar sobre 57 

a Comissão de Horários, atualmente sob a supervisão da Direção Acadêmica, ficar sob a supervisão 58 

da Câmara de Graduação. Na sequência, a Presidente abriu a seção de ORDEM DO DIA: (1) 59 
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Calendário dos Planos de Ensino: Este item de pauta não estava previsto originalmente; dessa 60 

forma, a Presidente solicitou ao Conselho se poderia incluí-lo na pauta. A inclusão fora aprovada 61 

por unanimidade. A professora Ismara pediu que a secretaria da Câmara abrisse um link no Google 62 

Drive para que os cursos inserissem os planos de ensino ADE até o dia 05/03/2021. Sobre o modelo 63 

do plano de ensino, o professor Luis Yamaoka, coordenador do Eixo Multidisciplinar, pediu que o 64 

Eixo pudesse ter seu próprio modelo e que fosse aceito por todos os cursos, pois como o Eixo 65 

atende todos os cursos seria trabalhoso demais debruçar-se sobre vários modelos. Proposta 66 

aprovada por unanimidade. A professora Ismara aproveitou para solicitar aos cursos que os planos 67 

fossem esmiuçados e detalhados para evitarmos desgastes desnecessários. (2) Homologação da 68 

aprovação ad referendum da nova Coordenação e Vice-coordenação do Curso de Direito – 69 

professores Renan Quinalha e Alvaro Pereira. A Câmara homologou por unanimidade a 70 

aprovação ad referendum feita pela Coordenação da Câmara. Os professores Julio, Celso e Ismara 71 

agradeceram pelo trabalho realizado pelo professor Iagê nesse período de aprovação das atividades 72 

do curso de Direito. Para constar, no chat também foram registrados agradecimentos. (3) 73 

Homologação da decisão dos cursos sobre oferecimento de vaga adicional para Refugiados, 74 

Apátridas e Portadores de Visto Humanitário na UNIFESP (SEI: 23089.122379/2020-32). 75 

Homologado por unanimidade. Com a palavra, o professor Iagê informou que o curso de Direito 76 

não conseguiu oferecer essas vagas, pois, segundo uma Resolução da ProGrad os cursos que ainda 77 

não foram reconhecidos pelo MEC não poderiam ofertar esse tipo de vaga. Disse que o curso de 78 

Geografia, do campus Zona Leste, também se encontrava na mesma situação. O professor Julio, 79 

então, propôs uma Moção ao Conselho de Graduação para que essa Resolução fosse alterada e os 80 

cursos novos também pudessem oferecer essas vagas adicionais ao refugiados e apátridas. Todos 81 

concordaram com a escrita da Moção a ser enviada à ProGrad. (4) Pedido de reversão de 82 

cancelamento de vaga de estudante de Relações Internacionais (RA: 150282). Com a palavra, a 83 

professora Ismara informou que o pedido de estudante de Relações Internacionais para reversão de 84 

cancelamento de vaga fora aprovado por maioria de votos na Comissão de Curso. Após lerem a 85 

carta de motivação do(a) estudante a Câmara de Graduação aprovou por unanimidade a reversão do 86 

cancelamento de sua vaga no curso de Relações Internacionais e, também, por unanimidade, 87 

aprovou o trancamento pandemia para o 2º semestre de 2020, já que este se encontrava em vias de 88 

finalização para evitar mais prejuízos ao(à) estudante. (5) Contribuições para alterações na 89 
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Portaria das ADE. A professora Ismara informou que a Portaria das ADE sofreu pequenos ajustes 90 

do 1º para o 2º semestre de 2020 e solicitou aos coordenadores dos cursos que se atentassem para a 91 

quantidade de vagas das UC (Unidades Curriculares), pois alguns estudantes estavam se 92 

matriculando em muitas UC ao mesmo tempo. Dessa forma, a Coordenadora da Câmara pediu que 93 

os coordenadores de cursos analisassem os históricos dos estudantes para evitarmos esse problema. 94 

A professora Ismara também sugeriu ao Conselho que a Portaria não fosse alterada em sua essência, 95 

pois muitas alterações poderiam transformar a instituição em EaD e as ADE na Unifesp não tinham 96 

essa proposta. Em relação ao Art. 10 da Portaria, a professora Ismara sugeriu que fosse expressa a 97 

importância de haver comunicação frequente entre estudantes e professores. Com a palavra, o 98 

professor Celso informou que o curso de Ciências Atuariais não registrou sugestões e disse que 99 

achava a Portaria adequada. A professora Ismara sugeriu que os planos de ensino estivessem em 100 

consonância à Portaria para evitarmos problemas e que a essência do documento poderia continuar 101 

a mesmo e apenas recomendaria que a matrícula, por parte dos alunos, fosse feita na grade ideal. 102 

Com a palavra, a representante discente Nicole disse que os alunos reconheciam os esforços dos 103 

professores e às vezes aconteciam um ou outro problema por parte de alunos e por parte de 104 

professores; porém, frisou que quando um professor errava, acabava prejudicando vários alunos de 105 

uma vez. Falou que como representante discente do curso de Ciências Atuariais aconselha aos 106 

ingressantes a não escolherem muitas UC para não se prejudicarem e não prejudicarem os alunos 107 

veteranos que precisariam dessas vagas para se formar. Disse que boa parte dos ingressantes acatou 108 

seus conselhos e sugeriu que os outros representantes discentes trabalhassem também nessa linha 109 

para evitarmos problemas. Pediu, ainda, que os planos ADE fossem melhor detalhados e finalizou 110 

sua fala registrando algumas reclamações dos alunos sobre professores que alteraram os planos de 111 

ensino acordados previamente; de professores que davam suas aulas síncronas fora do horário 112 

estabelecido no plano de ensino e de professores que não respondiam aos e-mails e dúvidas dos 113 

alunos ou demoravam muito para responder. Com a palavra, o professor Julio sugeriu que a Portaria 114 

fosse reforçada nas reuniões das Comissões de Curso e o professor Iagê sugeriu que no parágrafo 115 

que constava sobre as aulas síncronas estivesse expressamente escrito que as aulas síncronas 116 

deveriam ser dadas de acordo aos dias e horários pré-estabelecidos por cada UC. A proposta de 117 

alteração sugerida pelo professor Iagê foi aprovada por unanimidade. (6) Portaria Prograd 118 

03/2021, sobre o auto arquivamento de TCCs no Repositório Institucional da UNIFESP. Com 119 
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a palavra, o senhor Andreas disse que a Biblioteca estava à disposição para sanar dúvidas sobre a 120 

implementação da nova Portaria. Após os esclarecimento de dúvidas dos Conselheiros, algumas 121 

delas ficavam sem resposta como, por exemplo, a vinculação da Portaria à obrigatoriedade de se 122 

poder fazer durante o calendário acadêmico em vigência para o tempo de entrega das notas pelo 123 

professores. Ficou decidido que acionariam a ProGrad para verificar os mecanismos dessa questão e 124 

como os outros cursos/campi estão fazendo em relação a isso. (7) Inclusão dos estudantes de 125 

Ciências Econômicas elegíveis para a quebra de pré-requisitos em matriz paralela. O senhor 126 

Roberto contextualizou a situação dos pré-requisitos do curso de Economia e informou a todos 127 

sobre a decisão que a ProGrad, Secretaria Acadêmica, Direção Acadêmica e Coordenação do Curso 128 

chegaram. Foi criada uma matriz paralela à matriz vigente do curso onde os estudantes ingressantes 129 

em 2017 serão transferidos a essa matriz paralela (sem pré-requisitos). A matriz vigente inclui 130 

apenas os estudantes ingressantes a partir de 2018 (com pré-requisitos). A ProGrad condicionou a 131 

criação da matriz paralela desde que a Coordenação de Curso, Câmara de Graduação e Direção 132 

Acadêmica autorizassem. Dessa forma, a Câmara autorizou por unanimidade o pedido à ProGrad 133 

para criação da matriz paralela. Nada mais havendo a tratar, a Presidente encerrou os trabalhos e eu, 134 

Ricardo Vieira Bertoldo, lavrei esta ata que, após aprovada, vai assinada por mim e pela Presidente.  135 

 

_____________________________________ 

Profa. Dra. Ismara Izepe de Souza 

Presidente 
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Ricardo Vieira Bertoldo 

Secretário Executivo 


