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3ª Reunião Ordinária da Câmara de Graduação 

10 de maio de 2019 – Horário: 10h00min 

Auditório – Campus Osasco 

Aos dez dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, realizou-se no Auditório do prédio do 1 

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

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

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. Daniel M. 8 

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

do NAE - Núcleo de Apoio ao Estudante, Prof. Dr. Alberto Handfas, Vice-Coordenador do Curso de 10 

Ciências Econômicas, e Nicole Correia Duarte, Representante Discente Titular. A reunião começou 11 

com quórum mínimo às dez horas e meia da manhã. A Profa. Marina abriu a sessão com a seguinte 12 

discussão da ordem do dia: Informes: Diretoria Acadêmica – Informes do Prof. Julio Cesar sobre o 13 

bloqueio de recursos financeiros; sobre a visita do Secretário de Ensino Superior do MEC, Sr. 14 

Arnaldo Lima, no dia 16 de maio, à Reitoria e às obras do futuro Campus Quitaúna, em Osasco; 15 

sobre o Congresso Acadêmico, de 03 a 06 de junho, com atividades letivas, mas com suspensão das 16 

aulas em classe; sobre a cerimônia de posse do segundo mandato da Diretoria Acadêmica para o 17 

próximo quadriênio de 2019 a 2023, no dia 13 de maio, com a presença de Reitora e do Prefeito de 18 

Osasco, ainda a confirmar. Congresso Acadêmico – Informe do Prof. Celso T. Yokomiso sobre o 19 

calendário da programação do Congresso Acadêmico. (Comentários: a Profa. Marina perguntou aos 20 

coordenadores como minimizar a ausência de docentes e discentes durante o Congresso. O Prof. 21 

Julio Cesar disse que a solução seria o convencimento. O Prof. Daniel disse que pedirá aos alunos 22 

um resumo das atividades do Congresso. A Profa. Marina propôs o encaminhamento aos cursos para 23 

que avaliem alguma forma de controle da presença, através de lista, que poderá ser contada como 24 

atividade complementar. Secretaria de Graduação – Informe do técnico em assuntos educacionais, 25 

Marcelo Rogine Domingues Biancolin, sobre o prazo até o dia quinze de maio para a finalização da 26 

grade horária, já com todas as atividades e curricularização previstas. Representante Discente – 27 

Informes de Nicole Correia Duarte sobre a paralisação de quinze de maio decidida em assembleia 28 

discente; sobre sua participação no Conselho Universitário; sobre a liga de mercado financeiro, 29 

proposta pelos alunos de Economia, com a assistência do Prof. Leandro, para que docentes de todos 30 

os departamentos que conheçam o mercado financeiro e a política atual ajudem na sua criação. 31 

(Comentário: com relação a isso, o Prof. Zorzenon explicou que existem certos procedimentos para 32 

oficialização da liga dentro da instituição); e, por fim, sobre o comportamento inadequado, segundo 33 

ela, de um docente em sala de aula que ficou tirando sarro das notas vazadas do atual ministro, Prof. 34 

Abraham, porque isso não é legal e esse tipo de comentário pode influir negativamente na questão 35 

do rendimento dos alunos. (Comentários: para a Profa. Marina, existem conflitos e divergências 36 

dentro do campus, mas temos melhorado bastante  no sentido de criar um ambiente equilibrado e 37 

harmonioso; para o Prof. Celso,  é preciso separar um posicionamento político de ataques pessoais; 38 

para o Prof. Daniel Huertas, a questão é que a geração atual não está sabendo lidar com pressão e 39 

com as agruras da vida; para a Profa. Fernanda,  o NAE está disposto a ouvir sugestões sobre a 40 

criação e a participação dos discentes em outras oficinas, além das que já existem, como as de 41 

organização do tempo, de escrita acadêmica, e a  aprimorar a liga de apoio aos estudantes. A Profa. 42 

Marina informou que convidou uma equipe de duas psicólogas e uma administradora que fazem 43 
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coaching profissional para um círculo restaurativo cuja temática foi o luto e a perda, em virtude do 44 

falecimento do Alan, um aluno de Ciências Atuariais do campus. A Profa. Fernanda informou que o 45 

NAE organizou duas rodas de conversa com a presença do Prof. Celso e da família do Alan para 46 

discutir com os alunos essa temática e procurar formas de envolver também o corpo docente para 47 

lidar com questões relacionadas ao rendimento dos alunos. O Prof. Celso disse que o serviço de 48 

coaching não é adequado, de acordo com o Conselho Federal de Psicologia, para lidar com a saúde 49 

mental nem com temas como luto. Essa abordagem deve ser feita pelo pessoal de Psiquiatria e 50 

Psicologia. A Profa. Marina disse que é favorável a uma segunda rodada com essa equipe de 51 

coaching. O Prof. Zorzenon comentou que, caso se prolonguem essas rodadas de conversa, é 52 

preciso oficializar esses encontros. A Profa. Fernanda disse que o NAE tem feito vários 53 

encaminhamentos para o Serviço de Saúde ao Estudante, mas esse serviço está com desfalque, pois 54 

o médico psiquiatra está afastado e há a preocupação de que esses encontros tragam emoções 55 

reprimidas sem que haja meios e profissionais especializados em saúde mental para trabalhar com 56 

elas, o que poderá gerar transtornos psíquicos mais agudos.  A Profa. Marina explicou que havia 57 

pensado em um ciclo de palestras para falar de luto e dor, mas a ideia de fazer uma roda de conversa 58 

com os alunos surgiu nesse primeiro encontro. Ela acha uma boa ideia que haja uma segunda 59 

rodada de conversa sobre a questão do luto, pois isso foi um pedido dos alunos. Por fim, a Profa. 60 

Fernanda falou sobre a colocação das placas em braile pelo setor de Infraestrutura, sobre a criação 61 

de informativos, com a ajuda das duas bolsistas do NAE, para sensibilização da comunidade e para 62 

tornar os eventos mais inclusivos e acessíveis a todos; pediu a colaboração de todos os docentes no 63 

aprendizado das pessoas com deficiência e vai solicitar ao Prefeito o rebaixamento das guias de 64 

acesso ao campus. Encaminhamento: Ficou decidido que haverá esse segundo encontro e que será 65 

criada uma comissão, formada pela Profa. Marina, Profa. Fernanda e pelo Prof. Celso, para pensar 66 

mais sobre esse assunto. EXPEDIENTE: Aprovação das atas: O Prof. Daniel Huertas solicitou 67 

uma correção na ata de vinte e seis de maio de dois mil e dezessete, linha vinte e quatro, onde se lê 68 

Ciências Atuariais, leia-se Ciências Contábeis e vice-versa e absteve-se de votar as atas em que não 69 

esteve presente às reuniões. Encaminhamento: Todas as atas (maio, agosto e agosto (extraordinária) 70 

de 2017; agosto e setembro de 2018 e abril de 2019) foram aprovadas. PAUTA: Deliberação sobre 71 

trancamento excepcional do aluno Matheus Ramos dos Santos, RA 140985. Processo SEI 72 

23089.102946/2019-09: Aluno convocado para o Serviço Militar. Solicitação aprovada pela 73 

comissão do curso de Ciências Atuariais. Encaminhamento: Aprovado o trancamento excepcional 74 

do aluno RA 140985 pela Câmara de Graduação. Deliberação sobre trancamento excepcional do 75 

aluno Gabriel Biagi Barbieri, RA 123175. Processo SEI 23089.102912/2019-14. Aluno em 76 

tratamento psiquiátrico por tempo indeterminado. Solicitação aprovada pela comissão do curso de 77 

Administração. Encaminhamento: Aprovado o trancamento excepcional do aluno RA 123175 pela 78 

Câmara de Graduação. Nova Coordenação do Curso de Administração: A Câmara de Graduação 79 

tomou ciência de que houve mudança de coordenação do curso de Administração, passando o Prof. 80 

Dr. Emerson Gomes dos Santos a ser o novo coordenador e o Prof. Dr. Samir Sayed, o novo vice-81 

coordenador. Essa mudança será pautada e homologada na próxima reunião da Congregação do 82 

campus Osasco. Reestruturação do Eixo Comum – Devolutivas: Os representantes do 83 

Departamento Multidisciplinar estiveram em todas as reuniões com os cursos para apresentar e 84 

discutir a proposta de reestruturação do Eixo Comum e o Professor Daniel veio como seu 85 

representante para ouvir as devolutivas dos cursos. O professor Celso, coordenador de Ciências 86 

Atuariais, disse que a Profa. Liége apresentou a disciplina Sustentabilidade, que foi muito bem 87 

recebida pela comissão do curso, por alinhavar as questões de sustentabilidade atrelando-as às 88 

dimensões econômicas, de risco e securitárias, de uma forma muito organizada e interessante. 89 
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Conversou com o Prof. Cordeiro e vão fazer uma reunião extraordinária para se posicionarem sobre 90 

as disciplinas do Eixo Comum. Quanto à disciplina de CRB, disse que o curso não tem necessidade, 91 

pois precisam enxugar a carga horária de 3000 horas do curso de Atuariais. Metodologia, 92 

Matemática e Estatística continuam, com turmas compartilhadas, pois isso está previsto no plano 93 

pedagógico da EPPEN, respondendo a um questionamento da representante discente, Nicole. O 94 

curso de Relações Internacionais, segundo a Profa. Ismara, sua coordenadora, está em processo de 95 

reforma, para se adequar às novas diretrizes curriculares nacionais. A disciplina de África e Oriente 96 

Médio passa a ser oferecida como obrigatória, e não mais como eletiva. A reforma do curso está 97 

caminhando em paralelo com a reforma do Eixo Comum. Matemática e Estatística foram 98 

substituídas por Métodos Quantitativos aplicados às ciências sociais aplicadas, com algumas 99 

adequações de ementa para cumprir as DCNs. Elaboração de Projetos interessa ao curso, mas está 100 

muito distante das necessidades do curso e é preciso trazer projetos específicos de Relações 101 

Internacionais para a ementa. CRB2 faz sobreposição com a disciplina de Economia Brasileira e há 102 

indicativo de eliminação, com adesão à CRB3. FH1 está mantida. Quanto à FH2, vão solicitar a 103 

exclusão. O Prof. Daniel disse que a ementa de CRB2 foi reformulada e é uma proposta nova. Não 104 

houve devolutiva do curso de Administração, pela ausência de representante.  A Profa. Marina disse 105 

que o curso de Contábeis entende que as disciplinas de Matemática e Estatística não sejam 106 

compartilhadas com outros cursos. Metodologia Haverá ajuste de ementa que o professore 107 

abordasse aspectos mais práticos. CRB1 se mantém a ementa. CRB2 deve manter, com algumas 108 

adequações, saindo a ementa antiga e entrando a nova. A Elaboração de Projetos foi excluída por 109 

não atender à necessidade do curso de elaborar projetos voltados para a captação de recursos. FH3 é 110 

a única disciplina obrigatória do curso de Ciências Contábeis e vão conversar com o mentor da 111 

disciplina. O Prof. Alberto do curso de Economia disse que houve uma discussão específica sobre 112 

CRB2. Mas não houve nenhuma polêmica sobre o tema. Aprovação da alteração da disciplina de 113 

Elaboração de Projetos para 60 horas. Prof. Daniel agradeceu o esforço dos coordenadores dos 114 

cursos em levar essa discussão para os seus colegiados. Foram feitas todas as audiências e todas as 115 

rodadas internas. O prazo para os cursos solicitarem a alteração da grade é trinta e um de julho para 116 

2020. Mas tudo precisa ser aprovado antes na Câmara em junho e na Congregação em julho. O 117 

curso de Administração tem oito demandas. Na avaliação dele, oitenta por cento das mudanças 118 

propostas foram aprovadas e há vinte por cento de desacordo. Um aspecto, o de conteúdo 119 

programático, que depende só de ajustes, é possível. Outro aspecto é técnico, o de grade horária, é 120 

mais complicado. Com relação às disciplinas de Matemática e Estatística, o curso de Contábeis 121 

colocou duas possibilidades: uma, compartilhar com Atuariais, Economia; outra, ter um professor 122 

para uma turma específica. Segundo ele, em conversa com o Prof. Francisco Marcelo, este rebateu o 123 

primeiro argumento e defendeu o compartilhamento proposto pelo Eixo Comum, com Matemática e 124 

Estatística para os cursos de Administração e Contábeis. Num primeiro semestre, se manteria o par 125 

e no outro semestre, ficaria um professor para Administração e outro para Contábeis. Outra questão: 126 

Matemática teria de vir antes de Estatística, em termos diferentes.  Outro ponto, com relação às 127 

quantitativas, para equilíbrio na grade, a ser discutido numa reunião específica: Matemática para 128 

Economia e Atuariais no primeiro termo e no segundo termo. Contábeis e Administração, primeiro 129 

termo não tem quantitativas. Segundo termo, Matemática. Terceiro termo, Estatística para Contábeis 130 

e Administração. Não tem como ter quatro professores dando Matemática num termo só, tem que 131 

ser dois e dois. O Prof. Daniel disse que não haverá necessidade de uma audiência e que haverá 132 

deliberação na próxima reunião da Câmara de Graduação. E deverá ser enviado, depois de 133 

aprovação na Congregação, em julho, para a solicitação de mudança dos PPCs na Pró-Reitoria de 134 

Graduação. O Prof. Celso parabenizou os Profs. Daniel e João Tristan pela organização do 135 
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calendário de reforma do Eixo Comum. Ele tem a impressão de que a relação do Eixo com os 136 

outros cursos parecer ser inversa, pois vai ainda hoje completando a grade dos outros cursos, mas 137 

ele deveria constituir uma etapa na formação geral de todos os outros cursos. O Prof. João Tristan 138 

disse que a diferença entre esta escola e as demais é que o Eixo Comum participa na formação 139 

básica de aluno de cada curso e que faz parte de todos os cursos, mas que essa ideia não foi 140 

incorporada ainda pelos cursos. A Profa. Marina parabenizou os professores do Eixo Comum pela 141 

persistência em marcar as reuniões, e que o passo dado é muito importante, e pensa que os 142 

professores de todos os cursos se sensibilizaram com a proposta do Eixo Comum. Achou bastante 143 

positivo todo esse trabalho e a participação de todos. Com isso, deu por encerrados os trabalhos da 144 

presente reunião. Osasco, 07 de junho de 2019. 145 
  

 

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 Marcelo R. Domingues Biancolin  

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 
Prof. Dr. Alberto Handfas  

Coordenação do Curso de  

Ciências Atuariais 
Prof. Dr. Celso T. Yokomiso  

Coordenação do  

Eixo Multidisciplinar 
Prof. Dr. Daniel Monteiro Huertas  

Coordenação do  

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

Coordenação do Curso de  

Administração 
Profa. Dra. Miriam Oishi  

Representante do Eixo 

Multidiscilinar 
Prof. Dr. João Tristan Vargas  

Representante discente do integral Nicole Correia Duarte  


