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  2ª Reunião Ordinária da Câmara de Graduação 

12 de abril de 2019 – Horário: 10h00min 

Sala 103– Campus Osasco 

Aos doze dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, realizou-se na sala 103 do prédio do 1 

campus Osasco, localizado à Rua Angélica, número 100, Jardim das Flores, município de Osasco, a 2 

Segunda Reunião Ordinária do ano de 2019 da Câmara de Graduação da EPPEN- Escola Paulista 3 

de Política, Economia e Negócios da UNIFESP – Universidade Federal de São Paulo. Estiveram 4 

presentes Prof.ª Dra. Marina Mityio Yamamoto, Presidente da Câmara de Graduação e 5 

Coordenadora do Curso de Ciências Contábeis, Prof. Dr. Julio Cesar Zorzenon Costa, Vice-Diretor 6 

Acadêmico, Profa. Dra. Ismara Izepe de Souza, Coordenadora do Curso de Relações Internacionais, 7 

Prof. Dr. Celso T. Yokomiso, Coordenador do Curso de Ciências Atuariais, Prof. Dr. Fábio C. 8 

Venturini, Coordenador do Eixo Multidisciplinar, Profa. Dra. Fernanda Emy Matsuda, 9 

Coordenadora do NAE - Núcleo de Apoio ao Estudante, Profa. Dra. Miriam Oishi, Coordenadora 10 

do Curso de Administração, Nicole Correia Duarte, Representante Discente Titular e Prof. Dr. 11 

Daniel Campos de Carvalho, Coordenador Pró-Tempore do Curso de Direito. A reunião começou 12 

com quórum mínimo às dez horas e quinze minutos da manhã. A Profa. Marina abriu a sessão com a 13 

seguinte discussão da ordem do dia: Informes: Da Diretoria Acadêmica – O Prof. Julio deu os 14 

seguintes informes: na última reunião do CONSU, sobre as eleições para a direção acadêmica cujas 15 

chapas escolhidas serão nomeadas, por lista tríplice, a partir do dia seis de maio; nova resolução do 16 

Núcleo de Inovação da UNIFESP que estabelece uma política de inovação; reunião com a Reitora 17 

que vai publicar uma resolução sobre as formas de controle dos docentes, reivindicação do 18 

Ministério Público sobre a publicização das atividades docentes, a qual será discutida nas câmaras;  19 

notícia do Congresso Acadêmico, coordenado pela Profa. Luciana; nomeação do Professor 20 

Abraham Weinstraub, de Ciências Contábeis, como Ministro de Educação.  A Profa. Marina sugeriu 21 

uma moção de parabenização pela escolha dos diretores acadêmicos do campus Osasco. Informou 22 

que os colegas do departamento de Ciências Contábeis parabenizaram o professor Abraham pela 23 

sua nomeação. O Prof. Fábio Venturini chamou a atenção do colegiado para a defesa da autonomia 24 

universitária e a escolha democrática dos reitores. A Profa. Marina apresentou a Nicole como 25 

representante discente. Nicole agradeceu e disse que os alunos, embora estejam na universidade, 26 

não participam da universidade. O Prof. Celso falou sobre a agenda do Congresso Acadêmico e 27 

informou que na Proec, o Prof. Magno está montando um GT sobre indicadores sociais de 28 

responsabilidade. Indagou se algum docente tem interesse em participar desse GT. A Profa. Marina 29 

falou da curricularização das atividades de extensão e que ainda não está claro como os alunos do 30 

noturno poderiam participar dessas atividades de extensão nem como fazer o aluno se engajar em 31 

um projeto de extensão. O Curso de Direito já tem isso no seu projeto. Até o final do ano pelo 32 

menos isso estará delineado.  O Prof. Celso disse que até o momento só existem disciplinas 33 

curricularizadas de extensão: a do Prof. João Arantes, a da Profa. Arlete e um projeto de extensão 34 

das ETECs. São 300 horas a oferecer aos alunos. O Prof. Julio disse que a questão foi remetida para 35 

a Congregação. Sugeriu que nesta Câmara se fizesse uma comunicação para que houvesse um 36 

representante em substituição à Profa. Heloísa. Está previsto, no Plano Decenal, a ser adequado até 37 

2024, solicitação para que as Comissões de Curso pautem isso nas suas reuniões. O Prof. Fábio 38 

ponderou que, mesmo no caso das UCs que são práticas, uma alternativa seria discutir na 39 

Congregação a criação de projetos de extensão como disciplinas eletivas durante o tempo em que 40 

esse projeto estiver ocorrendo. É uma parte da carga horária que pode ser curricularizada. A Profa. 41 

Marina sugeriu montar um grupo com os coordenadores de cada curso para discutir o princípio da 42 

extensão na graduação. Segundo ela, a forma como se vai fazer isso é difícil. Nas áreas médicas, a 43 
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extensão é mais fácil. Para a gente é mais difícil. Como obrigar um aluno do noturno a assistir a um 44 

curso de extensão no domingo? O grupo faria reuniões a cada quinze dias para esclarecer, conversar 45 

com o pessoal da Reitoria, pois nossa situação é particular. A Profa. Miriam disse que no curso de 46 

Administração existem três UCs curriculares, a do Professor Bolívar, a do Professor Samir e a da 47 

Profa. Arlete como atividades de extensão, mas ainda não formalizadas. Observou que dez por 48 

cento da carga de cada disciplina serão destinadas a atividades de extensão. O Prof. Celso disse não 49 

haver necessidade de uma disciplina estar atrelada a uma atividade de extensão. A Profa. Ismara 50 

disse que o curso de RI está em fase de reforma do projeto pedagógico e vai contemplar a extensão 51 

a partir de programas. A parte da operacionalização já foi discutida. Para o Prof. Julio, associar uma 52 

UC a um projeto de extensão, é algo que já está sendo cumprido.  A questão do controle é mais 53 

tranquila. A Profa. Marina diz não saber como controlar se o aluno participa de uma pesquisa na 54 

comunidade. Gostaria de integrar um grupo de pessoas que queiram pensar na organização de um 55 

seminário de extensão. Se for possível, incluir isso na agenda do Congresso Acadêmico.  Um grupo 56 

com os coordenadores dos cursos. A Nicole também pode participar. Prof. Fábio: Sugeriu solicitar 57 

aos departamentos que indiquem um representante até sexta-feira, dia vinte e seis de abril. O Prof. 58 

Daniel disse que seria bom convidar alguém que venha a substituir a Profa. Heloísa. A 59 

administração central da Universidade amadureceu nesse ponto. Alguém da Câmara de Extensão. 60 

Expediente: Aprovação das atas de agosto, setembro de 2018 e a primeira extraordinária de 2019 – 61 

Todas foram consideradas aprovadas. Pauta: Primeiro ponto: representante da Câmara na CCLLA. 62 

Prof. Celso leu um documento sobre o PET, cujo acompanhamento e avaliação são feitos pelo 63 

comitê local e acompanhamento e avaliação, sendo uma atividade voltada à graduação e é 64 

importante que estejam nessa comissão representantes das câmaras técnicas de graduação de todos 65 

os campi. Estão previstas nesse documento reuniões ordinárias, mensais. Prof. Zorzenon: Sugeriu 66 

envio e-mails para docentes que queiram se inscrever. A Câmara de Graduação vai indicar quem 67 

tiver interesse em participar. Profa. Marina: Em relação a esse item, ficou decidido que faremos 68 

uma consulta aos docentes que queiram participar. Prof. Celso acha que tem prazo para indicação de 69 

um representante. Prof.ª Marina acatou a sugestão do Prof. Zorzenon de indicar um nome provisório 70 

para quando vier a próxima notificação. Profa. Marina fez uma inversão de pauta do item 2 para 3 71 

para analisar o requerimento de ampliação de prazo do aluno Ciro Coelho, de Ciências Contábeis. 72 

Esse caso já foi aprovado na Comissão de Curso de CC. Para ela, o discente falta cursar TCC2 e 73 

como este semestre a disciplina não foi ofertada, solicitou ampliação do prazo para integralização 74 

do curso. Não houve apresentação de anexo do caso, pois este foi incluído já fora de prazo. Prof. 75 

Zorzenon sugeriu, pelo fato de que já existe o precedente de aprovação de questões similares, 76 

encaminhamento favorável à aprovação, com o compromisso de que essa documentação seja 77 

enviada à Comissão até a próxima reunião para que seja examinada e seja confirmado que se trata 78 

disso o motivo da ampliação de prazo ou que então se deixe a aprovação para a próxima reunião da 79 

Câmara de Graduação no dia dez de maio. Prof. Venturini observou que se a disciplina não foi 80 

oferecida neste semestre pela instituição, o aluno poderá recorrer até à Justiça para que sua 81 

solicitação seja atendida, já que ele está dentro do prazo. Profa. Marina disse que podemos 82 

considerar este ponto aprovado e se comprometeu a passar para os demais membros até a semana 83 

que vem a documentação pertinente ao caso. Segundo ponto: Fase do estágio de aprovação do  84 

curso de Direito – O Prof. Daniel agradeceu à Câmara de Graduação e à Profa. Marina pela 85 

oportunidade de fazer um relato breve sobre o estágio de aprovação do curso de Direito. Uma 86 

questão preliminar, segundo ele, é entender o fluxo de tramitação do pleito no MEC. Em dezembro 87 

de 2017 houve a operação de alteração de abertura e reconhecimento oficial de todos os novos 88 

cursos de graduação em  Direito. O Ministério da Educação ordenou que todos entrassem na nova 89 
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diretriz. O Inep faz uma avaliação prévia dos requisitos mínimos e encaminha para análise da 90 

Secretaria de Educação Superior e para a Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação 91 

Superior (Seres). Depois dessa análise, o pedido de abertura volta para o Inep que abre uma agenda 92 

eletrônica para a visita dos avaliadores. Para nossa sorte, o parecer da Ordem dos Advogados do 93 

Brasil não é mais fundamental para aprovação. Em regra, esse processo todo dura um ano. No nosso 94 

caso, houve um atraso considerável por conta da mudança do instrumento de avaliação. O MEC 95 

teve de se adaptar e qualificar os avaliadores dentro do novo instrumento. Em dezembro passado 96 

fomos avisados que o formulário seria aberto em fevereiro. Há cerca de dez dias, porém ele, Prof. 97 

Daniel e a Pró-Reitoria de Graduação, receberam um e-mail informando que o formulário seria 98 

readaptado e reaberto só em abril. Com essa mudança, todos os pedidos de autorização e 99 

reconhecimento de cursos de Direito no país foram reenviados pelo Inep à Seres. Isso atrasa a 100 

abertura de nosso curso. A boa notícia é que essa fase também passou, o que permite que o processo 101 

ande de maneira linear. Profa. Marina: Até quando a gente precisaria ter tramitado no MEC para que 102 

tivéssemos um vestibular no ano que vem? Prof. Daniel: Se hoje chegasse a informação de que o 103 

sistema seria aberto em dez dias, teria que ser um movimento muito veloz, o que é improvável, para 104 

que a gente tivesse um resultado até o meio do ano. Isso ficou difícil. Profa. Marina: Nossa melhor 105 

expectativa é que a gente então consiga fazer isso o ano que vem e esperamos que essa turbulência 106 

até lá esteja amenizada. Com isso, agradeceu ao Prof. Daniel pelos esclarecimentos e disse que a 107 

expectativa de ter um curso de direito em nosso campus é alta e nos dá orgulho. Frisou que 108 

mudanças de orientação em relação a processos é um atraso, pois a todo o momento temos 109 

encaminhamentos diferentes, e lamentou o fato de que patinamos o tempo todo e é um desperdício 110 

de talento e de energia. Prof. Zorzenon disse que a proposta do curso de Direito foi uma grande 111 

conquista e uma demonstração da capacidade construtiva do campus Osasco. Dito isso, a presidente 112 

da Comissão de Graduação, Professora Marina Mityio Yamamoto, deu por encerrados os trabalhos 113 

da presente reunião. Osasco, 23 de abril de 2018. 114 
 

Curso / Setor  Nome Assinatura 

Presidente da Câmara de Graduação Profa. Dra. Marina Mityio Yamamoto  

Diretoria Acadêmica Prof. Dr. Julio Cesar Zorzenon Costa  

Chefia da Secretaria de Graduação   

Coordenação do Curso de  

Relações Internacionais 
Profa. Dra. Ismara Izepe de Souza  

Coordenação do Curso de  

Ciências Contábeis 
Profa. Dra. Marina Mityio Yamamoto  

Coordenação do Curso de  

Ciências Econômicas 
  

Coordenação do Curso de  

Ciências Atuariais 
Prof. Dr. Celso T. Yokomiso  
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Coordenação do  

Eixo Multidisciplinar 
Prof. Dr. Fábio C. Venturini  

Coordenação do  

NAE – Núcleo de Apoio ao Estudante 
Profa. Dra. Fernanda E. Matsuda  

Coordenação do Curso de  

Administração 
Profa. Dra. Miriam Oishi  

Presidente da Comissão de Apoio à 

Biblioteca 
  

Representante discente do integral Nicole Correia Duarte  

Representante discente do noturno   

Coordenador Pró-tempore do 

 Curso de Direito 
Prof. Dr. Daniel Campos de Carvalho  


