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ATA Nº. 71/2020– Reunião Ordinária da Comissão do Curso de

Ciências Econômicas da UNIFESP – Campus Osasco realizada em 30/11/2020

Ao trigésimo dia do mês de novembro de dois mil e vinte, às onze horas, realizou-se, através do

ambiente virtual, na plataforma Google Meet, a septuagésima primeira Reunião 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, o Prof. Dr.

André Roncaglia Carvalho, a Profa. Dra. Beatriz Macchione Saes, , Profa. 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. Fábio Alexandre dos Santos, o Prof.

Dr. Flávio Tayra, o Prof. Dr. Júlio César Zorzenon Costa, a Profa. Dra. Luciana Rosa de Souza, o

Prof. Dr. Paulo Costacurta de Sá Porto, a Profa. Dra. Renata Bianconi e a Profa. Dra. Solange Ledi

Gonçalves, o Prof. Dr. Daniel Augusto Feldmann e o Prof. Dr. Marcelo Soares de Carvalho

justificaram suas ausências. Não justificaram ausência a Profa. Dra. Claudia Alessandra Tessari, o

Prof. Dr. Sidival Tadeu Guidugli e o Prof. Dr. Veneziano de Castro Araújo. A reunião iniciou com

os informes da Direção do campus: 1. INFORMES: 1.1 Testagem da Covid-19: O professor Júlio

César, vice-diretor do campus Osasco, comunicou que a testagem para a Covid-19 nos servidores

ocorrerá na quarta-feira, 02/11//2020, no campus Osasco, não sendo possível realizar a testagem em

outro campus ao qual o servidor não pertença. 1.2 Eleições da reitoria: O professor Júlio César

reforçou acerca do processo de eleição de sucessão da reitoria, a qual possui uma consulta disponível

no site para a verificação de agendas e regulamentos, ressaltando a importância da consulta para a

comunidade universitária. Dando continuidade ao informe acerca das eleições da reitoria, o professor

Alberto informou que a Adunifesp, Associação dos Docentes da UNIFESP, tomou a iniciativa para

tirar primeiro o manifesto e enviou uma carta dirigida às três chapas que estão concorrendo às

eleições, propondo o comprometimento para a retirada de seus nomes no Conselho Universitário, se

eles não obtiverem o primeiro lugar na consulta, para que se possa constituir o Conselho Universitário

com apenas a chapa vencedora, e, dessa forma, possa impedir que o atual presidente da República

indique alguém que não seja da chapa vencedora. Diante disso, duas chapas já assinaram a proposta

da carta- compromisso, as chapas 1 e 3. Logo após, o professor Fábio informou que faz parte da

comissão de debates, relativa à eleição para a reitoria, no âmbito da EPPEN, e o debate foi marcado

para o dia 10/12/2020, às 17:30min; informou, também, que está, neste semestre, responsável pelas
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Monografias e que houve algumas mudanças no cadastro dos projetos que vão para o modo II e devem

ser cadastrados no Comitê de Ética, assim, em relação à coleta de assinaturas, pode-se assinar e

scanear, ou tirar foto, em seguida enviar para o aluno, que executará as mesmas etapas e enviará ao

chefe de Departamento que mandará de volta; seguidamente, convidou a Comissão para se cadastrar

no site que ele e outros colegas do Brasil, da Espanha e da Argentina criaram, que se chama Rede

Interdisciplinas de Estudos Sobre Gestão da Água, cujo objetivo é a divulgação de trabalhos,

promoção de interlocuções e pesquisas de todos que trabalham com água. 1.3 Afastamento do

coordenador de curso: O professor Pedro comunicou que, provavelmente, dentro de alguns dias irá

se afastar em virtude de licença- paternidade, assim o professor Daniel irá assumir a função de

coordenador. 1.4 Matrículas com quebra de pré-requisitos para o segundo semestre de 2020: O

professor Pedro comunicou que houve manifestações de discentes solicitando a quebra de pré-

requisitos para o segundo semestre de 2020, assim aconteceram algumas reuniões com a PROGRAD,

os discentes, a Secretaria Acadêmica e a Direção do campus, no entanto apenas parte das solicitações

foram atendidas, sob a alegação de restrição do número de vagas, com a qual a coordenação de curso

não concorda, por acreditar que a restrição inexiste com o atual formato que as aulas estão sendo

ministradas, portanto a coordenação ainda está negociando a inclusão dos alunos que não tiveram

suas solicitações atendidas. 1.5 Avaliação do primeiro semestre: O professor Pedro informou que a

coordenação de curso está trabalhando, a pedido da PROGRAD, na elaboração de um formulário,

para a coleta de dados dos docentes acerca da experiência no atual formato virtual- ADEs, relativa ao

primeiro semestre de 2020. 2. ORDEM DO DIA: 2.1 Vaga no vestibular para refugiados: A

Comissão aprovou, por unanimidade, a oferta de 1 (uma) vaga adicional, por turno, para o vestibular

de ingressos de Refugiados, Apátridas. 2.2 Retenção no curso de Ciências Econômicas: O professor

Pedro relatou sobre um estudo, feito pela PROGRAD, em 2019, acerca do desligamento de discentes,

por curso, na instituição. No entanto, esse estudo foi interrompido devido à pandemia da covid- 19.

Dessa forma, a pró-reitora de graduação solicitou que as Comissões de Curso e o NDE deem

continuidade ao estudo; diante disso, o professor Pedro sugeriu o encaminhamento da documentação

do estudo ao NDE, para uma consulta e reflexão sobre os dados; assim, após discussões, a Comissão

decidiu, por unanimidade, pelo encaminhamento. 2.3 Monografia: número adicional de

orientandos: Após discussões, a Comissão aprovou, por unanimidade, pela não ampliação no número

atual de orientandos, até 6 (seis), por docente. 2.4 Aprovação da ata da 70ª reunião da Comissão

de Curso: A Comissão aprovou, sem alterações, a ata da 70ª Reunião Ordinária da Comissão de

Curso, realizada em 05/10/2020. Nada mais havendo a tratar, o professor Pedro encerrou a reunião
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às onze horas e cinquenta e dois minutos, e eu, Jacyeli Macena Quirino, lavrei a presente ata que,

após lida e aprovada, será assinada pelos presentes.
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