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ATA Nº. 70/2020– Reunião Ordinária da Comissão do Curso de
Ciências Econômicas da UNIFESP – Campus Osasco realizada em 05/10/2020
Ao quinto dia do mês de outubro de dois mil e vinte, às onze horas, realizou-se, através do
ambiente virtual, na plataforma Google Meet, a septuagésima Reunião Ordinária da Comissão
do Curso de Ciências Econômicas da UNIFESP, campus Osasco. Estiveram presentes o
coordenador do curso, o Prof. Dr. Pedro Chadarevian, que presidiu a reunião, o Prof. Dr.
Alberto Handfas, a Profa. Dra. Beatriz Macchione Saes,

o Prof. Dr. Daniel Augusto

Feldmann, Dra. Daniela Verzola Vaz, o Prof. Dr. Diogo de Prince Mendonça, o Prof. Dr.
Douglas Mendosa, representante do Departamento Multidisciplinar, o Prof. Dr. Eduardo Luiz
Machado, o Prof. Dr. Flávio Tayra, o Prof. Dr. Marcelo Soares de Carvalho, a Profa. Dra.
Renata Bianconi, a Profa. Dra. Solange Ledi Gonçalves, o Prof. Dr. Veneziano de Castro
Araújo e o representante discente Lucas de Toro Rodrigues. Justificaram a ausência a Profa.
Dra. Claudia Alessandra Tessari e o Prof. Dr. Fábio Alexandre dos Santos que está de férias.
Não justificaram a ausência o Prof. Dr. André Roncaglia Carvalho, o Prof. Dr. Júlio César
Zorzenon, a Profa. Dra. Luciana Rosa de Souza, o Prof. Dr. Paulo Costacurta de Sá Porto e o
Prof. Dr. Sidival Tadeu Guidugli, A reunião teve início com a professora Daniela Vaz
perguntando ao professor Pedro acerca da forma de exame das ADEs, o professor respondeu
que fica a critério do docente, mas é importante que ele aja com bom senso, considerando que
os docentes estão impossibilitados de aplicar avaliações síncronas, e apesar de no calendário
haver a indicação de aplicação de exames, não se pode aplica-los; deve-se oferecer uma outra
alternativa aos discentes como forma de substituição do exame. Com isso, a professora
Daniela perguntou se há alguma diretriz da PROGRAD em relação ao assunto, e o professor
Pedro informou que a diretriz existente orienta para que haja essa flexibilização o máximo
possível. A reunião tratou da seguinte pauta: I) Informes a) Modificação no PPC e situação
dos Pré-Requisitos: O professor Pedro comunicou que acerca dos pré-requisitos, há dois
encaminhamentos importantes: I) A suspensão temporária do semestre foi pautada na última
reunião da Câmara de Graduação, à qual sugeriu dar anuência à solicitação e, posteriormente,
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a Coordenação de Curso enviasse a solicitação à PROGRAD, dessa forma, o professor Pedro
informou que já enviou a solicitação à PROGRAD e está aguardando o retorno desta próreitoria. II)Houve uma modificação no PPC, pois descobriram que seria uma maneira de
superar o entrave que havia em relação aos pré-requisitos; a modificação foi de apenas duas
linhas, alterando para que apenas alunos ingressantes a partir do ano de 2017 devam cumprir
os pré-requisitos, e os demais se mantiverem na grade original sem pré-requisitos. Tal
alteração foi endossada pelo NDE que fez um parecer de encaminhamento junto com um
formulário da Coordenadoria Pedagógica para a PROGRAD, para que entre em vigor a partir
de 2021. Informou também que a solicitação ainda será aprovada na Congregação do campus
Osasco e, em seguida, será encaminhada à PROGRAD. Diante disso, a professora Daniela
informou-lhe que a solicitação já havia sido aprovada na última Congregação. O representante
discente, Lucas, trouxe informes acerca dos pré-requisitos que se constituem uma
preocupação constante da maioria dos discentes e sobre a solicitação pelos alunos de uma
reunião para a conciliação de alguns pontos como as ADEs e os pré-requisitos. Em seguida, o
professor Alberto Handfas trouxe o informe da UNIFESP acerca do dia nacional de
mobilização contra a reforma administrativa, como também sobre a tentativa de inserir uma
pauta sobre as ADEs que será encaminhada para o MEC acerca do ensino não- presencial,
pois vê-se necessário a regulamentação de algumas questões específicas da categoria docente,
e por fim trouxe um informe acerca do ANDES- Sindicato Nacional dos Docentes das
Instituições de Ensino Superior, informando que ocorrerá eleições para a diretoria do
ANDES, contando com duas chapas, nos dias 03, 04, 05 e 06 de novembro, em seguida
convidou os que são filiados a participarem dos debates . Na sequência o professor Daniel
Feldman comunicou sobre a importância de haver uma discussão sobre o aumento do número
de orientandos para a monografia em uma futura reunião do Conselho de Curso. Ordem do
dia: a) Aprovação das atas da 58ª, 59ª, 63ª, 68ª e 69ª reunião: O coordenador submeteu as
atas da 58ª, 59ª, 63ª, 68ª e 69ª reunião para aprovação. As atas foram aprovadas por
unanimidade. b) Aprovação de planos de ensino: O professor Pedro apresentou os planos de
ensino das Atividades Domiciliares Especiais- ADEs, relativos ao segundo semestre de 2020,
produzidos pelos docentes do curso de Ciências Econômicas, para aprovação. Os planos de
ensino foram aprovados pela Comissão , com abstenção do representante discente Lucas
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Rodrigues que informou não ter tido acesso aos planos de ensino. Em seguida, a professora
Beatriz Saes perguntou sobre a possibilidade de disponibilizar livros em PDF, no ambiente
virtual moodle,

para os alunos, ou se é preciso ter alguma preocupação com os direitos

autorais, com isso o professor Alberto Handfas informou que disponibiliza PDFs de livros
para seus alunos, pois devido à quarentena os alunos não possuem acesso à xerox dos
capítulos dos livros. Sobre isso, O professor Pedro alertou a todos sobre terem cuidados ao
compartilharem bibliografias que estão protegidas por direitos autorais. Na sequência, o
professor Daniel Feldman relatou que houve uma redução no número de alunos que estavam
assistindo às aulas no período integral, enfatizando que assim como os docentes estão
tentando se adaptar à nova realidade, os discentes também precisam ter esse mesmo
compromisso com as aulas, sendo assim muito importante ter uma reunião com os alunos para
discutir sobre a questão.. Nada mais havendo a tratar, o professor Pedro encerrou a reunião, às
onze horas e quarenta e sete minutos, e eu, Jacyeli Macena Quirino, lavrei a presente ata que,
após lida e aprovada, será assinada pelos presentes.
__________________________________
Profa. Dra. Daniela Verzola Vaz
___________________________________
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__________________________________
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__________________________________
Profa. Dra. Renata Bianconi

___________________________________
Profa. Dra. Solange Ledi Gonçalves

___________________________________
Prof. Dr. Veneziano de Castro Araújo

___________________________________
Lucas de Toro Rodrigues
Representante discente

___________________________________
Prof. Dr. Douglas Mendosa- representante
do Departamento Multidisciplinar

