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ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE GRADUAÇÃO DA UNIFESP – 1 

CAMPUS OSASCO EM 12.03.2021 2 

Aos doze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas e oito minutos, na 3 

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

realizou-se a Segunda Reunião Ordinária da Câmara de Graduação, campus Osasco da UNIFESP. 5 

Compareceram os(as) conselheiros(as): Andreas Leber, Celso Takashi Yokomiso, Emília Tieme 6 

Shinkawa, Francisco Marcelo Monteiro da Rocha, Júlio Cesar Zorzenon Costa, Luís Claudio 7 

Yamaoka, Nicole Correia Duarte, Pedro Caldas Chadarevian, Roberto Ferreira Júnior, Renan 8 

Honório Quinalha, Sandro Braz Silva  e Samir Sayed. Justificou ausência: Francielle Santo Pedro 9 

Simões. A Presidente cumprimentou a todos e deu boas-vindas ao novo membro da Câmara de 10 

Graduação, o professor Renan Quinalha, coordenador eleito de Direito do campus Osasco. Com a 11 

palavra, o senhor Renan agradeceu a professora Ismara e a todos pelas boas-vindas. Na sequência, a 12 

Presidente abriu a seção de EXPEDIENTE: Informes da Câmara de Graduação: ● Congresso 13 

Acadêmico: A professora Ismara informou que o congresso acadêmico será realizado de 21 a 25 de 14 

junho de 2021, em ambiente virtual e que esperava que todos os professores estivessem com esse 15 

período previsto dentro de seus planos de ensino, para que todos os alunos possam ser dispensados 16 

para participar do evento. ● Semana de recepção dos ingressantes: A professora Ismara informou 17 

que a PRAE, ProGrad e DCE já estão planejando uma programação central para dar as boas-vindas 18 

aos ingressantes e que depois eles irão definir as atividades que serão realizadas na EPPEN. 19 

Informes da Direção Acadêmica: ● 10 anos da EPPEN: O professor Júlio convidou a todos para 20 

a solenidade do dia 15 de março, às 18 horas, em ambiente virtual com transmissão ao vivo pelo 21 

canal You Tube. ● Orçamento: O professor Júlio informou que a universidade está com uma 22 

execução orçamentária restritiva, garantindo o funcionamento atual apenas por causa do 23 

teletrabalho. Informes da Secretaria Acadêmica: ● Fechamento da pasta verde: O senhor 24 

Roberto, chefe da secretaria, informou sobre o fechamento da pasta verde, ocorrida no dia 10 de 25 

março e reforçou a importância do lançamento das notas dentro do prazo a fim de evitar transtornos 26 

na lista de formandos, como também, nas disciplinas que possuem pré-requisitos. A professora 27 

Ismara, aproveitou para sanar uma dúvida a respeito do fluxo de possíveis formandos que já estão 28 

em processos seletivos de mestrado e que necessitam de algum documento que ateste que eles estão 29 

em processo de finalização de curso. O senhor Roberto esclareceu que a secretaria tem condições de 30 
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emitir um atestado com previsão de colação de grau. Complementou informando que eles só 31 

esperam o fechamento da pasta verde para verificar se todos os requisitos foram cumpridos por 32 

parte dos alunos. Informes da Biblioteca: ● Repositório: A professora Ismara, antes de passar a 33 

palavra ao senhor Andreas, chefe da biblioteca, fez uma breve observação a respeito do assunto, 34 

informando que na última reunião da Câmara de Graduação foi combinado que haveria uma 35 

consulta à ProGrad a fim de tirar algumas dúvidas referentes ao fluxo do repositório, mas que não 36 

foi necessário, pois foi feita uma análise pormenorizada da portaria aonde verificou-se que ela não 37 

afetaria os regimentos dos cursos. A professora Ismara, complementou dizendo que os fluxos 38 

continuavam os mesmos, que a diferença seria a respeito dos assuntos referentes ao depósito do 39 

TCC no repositório institucional, o qual teria que ser tratado pelo aluno diretamente com a 40 

biblioteca. O senhor Andreas, informou que journals foram enviados a todos os docentes e que 41 

poderiam ser divulgados aos orientandos, pois poderão servir de auxílio para pesquisas que estão 42 

em desenvolvimento. ● Orçamento: O senhor Andreas, sinalizou que a biblioteca está sem verba 43 

para a renovação da assinatura dos e-books devido as restrições orçamentárias. ● Repositório: O 44 

senhor Andreas informou que os alunos estão depositando os TCCs no repositório institucional sem 45 

termos de autorização, ficha catalográfica e que isso está gerando atraso do trabalho da biblioteca. 46 

O senhor Andreas, pediu calma e atenção aos alunos e sugeriu que as coordenações os orientem em 47 

relação a essas sinalizações e pedidos. Foram levantados questionamentos e dúvidas ao senhor 48 

Andreas e ao senhor Roberto, chefe da secretaria acadêmica, as quais foram prontamente 49 

respondidas. O senhor Roberto explicou que no prontuário do aluno só precisa de um documento 50 

que comprove a conclusão do curso.  O senhor Andreas, em seguida, explicou que a assinatura do 51 

orientador no termo pode ser digital ou manuscrita. A professora Ismara, indagou o senhor Andreas 52 

a respeito da comunicação entre a biblioteca e a secretaria acadêmica, depois do depósito dos TCCs 53 

pelo aluno e ele informou que irá fazer uma consulta à CRBU com o intuito de obter maiores 54 

esclarecimentos. Informes do NAE:  A representante Emília Tieme disse não haver informes no 55 

momento. Informes dos discentes:   A representante Nicole Correia disse não haver informes no 56 

momento. Alteração da Resolução n° 139 sob o n° 192/2021: A Professora Ismara informou a 57 

importância de todos os cursos estarem cientes a respeito da prorrogação de prazos para 58 

implementação nos PPCs, de no mínimo 10% de suas cargas horárias totais em atividades de 59 

extensão e ficou de posteriormente tirar uma dúvida com a ProGrad em relação a data exata de 60 
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implementação. Aprovação de ata - ● Sessão Ordinária da Câmara de Graduação de 61 

17/04/2020. A ata foi aprovada pela maioria, com três abstenções. Aprovação de ata - ● Sessão 62 

Ordinária da Câmara de Graduação de 09/10/2020. A ata foi aprovada pela maioria, com três 63 

abstenções. Aprovação de ata - ● Sessão Ordinária da Câmara de Graduação de 12/02/2021. A 64 

ata foi aprovada pela maioria, com três abstenções. Na sequência, a Presidente abriu a seção de 65 

ORDEM DO DIA: (1) Pedido de trancamento excepcional de matrícula de estudante de 66 

Administração (RA 149.051): aprovado por unanimidade. (2) Pedido de trancamento 67 

excepcional de matrícula de estudante de Ciências Econômicas (RA 120.355): aprovado por 68 

unanimidade. (3) Aprovação dos Planos de Ensino ADE dos cursos: Com a palavra, a professora 69 

Ismara relembrou que na última reunião foi combinado que as comissões de curso teriam que estar 70 

atentas aos planos de ensino, para que fossem detalhados e previsíveis, apesar dos contratempos que 71 

poderiam vir a ocorrer durante o tempo de sua execução, mas que poderiam ser readequados, 72 

conforme necessidade. O professor Júlio, aproveitou a oportunidade para solicitar à representação 73 

estudantil que orientem os alunos a tratarem de possíveis problemas em relação às ADEs, 74 

primeiramente com os professores e, depois, com as coordenações de cursos, sempre levando em 75 

conta as possibilidades recursais constantes nos Regimentos. Os planos de ensino ADE foram 76 

aprovados por unanimidade, dentro dos critérios previamente estabelecidos. (4) Comissão para 77 

preparação da recepção aos ingressantes: Após discussão, a Câmara de Graduação definiu que a 78 

comissão local será constituída por um representante docente do curso de direito, o qual 79 

acompanhará a comissão local e aplicará as atividades de acordo com as especificidades da EPPEN, 80 

um representante discente a ser comunicado e um representante do NAE, que já está realizando um 81 

acompanhamento das atividades junto à comissão central. (5) Homologação da Grade do 1° 82 

semestre de 2021: Após alguns esclarecimentos e pequenos ajustes, a grade horária foi homologada. 83 

A professora Ismara, solicitou aos membros, caso tenham outros ajustes a serem feitos, que enviem 84 

seus pedidos à secretaria com cópia à Câmara de Graduação ainda hoje. (6) Compra de livros em 85 

2021: O senhor Andreas, comunicou a abertura da compra de novas solicitações de livros durante o 86 

mês de abril. Pediu que todos os cursos se atentassem aos pedidos e relembrou que, pelas normas 87 

atuais do MEC, os livros têm que ser comprados pelas indicações dos Núcleos Docentes 88 

Estruturantes de cada curso. O senhor Andreas encerrou sua fala solicitando aos cursos a indicação 89 

de bibliografias de acordo com seus respectivos PPCs, como também, o quantitativo necessário. A 90 
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professora Ismara, pediu aos cursos que verificassem se suas bibliografias estão em conformidade 91 

com as existentes na Biblioteca. Nada mais havendo a tratar, a Presidente encerrou os trabalhos às 92 

treze horas e eu, Luciana Pragana Martins, lavrei esta ata que, após aprovada, vai assinada por mim 93 

e pela Presidente. 94 

 95 

 96 

 97 

____________________________________         ___________________________________  98 

       Profa. Dra. Ismara Izepe de Souza              Luciana Pragana Martins 99 

                         Presidente             Assistente em Administração 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


