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ATA DA 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO DE 1 

CIÊNCIAS ECONÔMICAS DA UNIFESP, CAMPUS OSASCO, EM 02/03/2020 2 

 

Aos dois dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, realizou-se, no auditório da UNIFESP, 3 

campus Osasco, localizado à Rua Angélica, número 100, Jardim das Flores, município de Osasco, a 4 

sexagésima terceira Reunião Ordinária da Comissão de Curso de Ciências Econômicas da  5 

UNIFESP, campus Osasco, com início às dez horas e quinze minutos. Estiveram presentes o Prof. 6 

Dr. Pedro Chadarevian, coordenador, o Prof. Dr. Daniel Augusto Feldmann, o Prof. Dr. Flavio 7 

Tayra, a Profa. Dra. Luciana Rosa, a Profa. Dra. Daniela Vaz, o Prof. Dr. Alberto Handfas, o Prof. 8 

Dr. Marcelo Soares de Carvalho e a Profa. Dra. Renata Bianconi. Antes de começar a reunião, o 9 

Coordenador cumprimentou a todos os presentes e, ao constatar que não havia quórum suficiente 10 

para deliberações, propôs manter a reunião para passar os informes aos presentes e colher 11 

informações para embasar posteriores aprovações ad rfeferendum por parte da Coordenação. I) 12 

Informes. a) Semana de Recepção aos Ingressantes: o Coordenador informou que a Semana de 13 

Recepção aos Ingressantes começa hoje, conforme já havia sido informado por e-mail. Há previsão 14 

de diversas atividades, as quais estão sob a coordenação do Centro Acadêmico. O Prof. Pedro 15 

solicitou que, além dos ingressantes, os alunos veteranos também sejam liberados para participação 16 

em tais atividades. Ele informou que na terça-feira a Coordenação fará uma apresentação sobre o 17 

Curso e sobre a Unifesp. b) Discentes oriundos de outras formas de ingresso: neste ano teremos 3 18 

alunos (1 por Mobilidade Andifes, 1 pelo Vestibular para Refugiados e 1 por transferência ex 19 

officio). c) Autorização para matrícula com quebra de pré-requisito: o Coordenador informou que 20 

recebeu uma autorização especial da PROGRAD, agradeceu o auxílio do Prof. Flávio para solução 21 

desta questão e disse que essa não foi a primeira vez que esta situação ocorreu. O Prof. Pedro 22 

explicou que antes de 2017 não era exigido pré-requisito e alguns alunos remanescentes estavam 23 

com dificuldade para a conclusão do curso. Em 2019 foi informado que, por uma questão de 24 

sistema, não poderia existir uma grade com pré-requitos e outra sem. Na situação atual, após muita 25 

negociação, foi autorizada a quebra de pré-requisito em circunstâncias especiais (quando o aluno 26 

puder comprovar que tem condições de colar grau em 2020 e que corre risco de jubilamento). De 27 

posse destas informações, a Coordenação entrou em contato com os alunos e solicitou o envio dos 28 

comprovantes (histórico escolar e plano de estudos). O Prof. Pedro relatou a dificuldade de contato 29 

com os alunos, visto que a Secretaria Acadêmica intermedeia o envio de e-mails aos discentes. Os 30 
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pedidos de quebra de pré-requisito recebidos foram avaliados e destes, dezoito casos foram 31 

aprovados. Ainda hoje será encaminhado ofício à Secretaria autorizando a matrícula fora de prazo 32 

para estes alunos. O Prof. Daniel pediu a palavra e disse que gostaria de discutir este assunto com os 33 

alunos, visto que esta situação pode acontecer novamente, causando transtornos ainda maiores. Ele 34 

sugeriu que o assunto seja pautado na próxima reunião e que a decisão seja informada aos discentes. 35 

d) Economia Financeira: com a saída do Prof. Leandro do curso, o Prof. Pedro informou que – por 36 

sugestão do Prof. Júlio – a disciplina será oferecida em regime de rodízio (sob a coordenação do 37 

Prof. Alberto), pois muitos alunos dependem desta disciplina para colar grau em 2020. O Prof. 38 

Daniel informou que a Coordenação conversou com diversos professores, na tentativa de que 39 

alguém assumisse a disciplina integralmente, mas que, infelizmente, não obteve êxito. O Prof. 40 

Daniel explicou, ainda, que esta situação aconteceu devido a uma falha de comunicação com o Prof. 41 

Leandro, que informou de sua saída apenas na última hora. A Profa Luciana ponderou que o Curso 42 

de Ciências Econômicas tem ajudado os Cursos de Ciências Atuariais e Ciências Contábeis, desde o 43 

afastamento recente de três docentes e que, portanto, deveria ter um crédito com os docentes destes 44 

cursos. É sabido, no entanto, que no momento estes cursos não têm condições de auxiliar este 45 

colegiado, devido aos desfalques já citados. É necessário, porém, que fique registrada esta situação, 46 

para que seja levada em consideração na montagem da grade do próximo semestre. O Prof. Alberto 47 

pediu a palavra e disse que é importante aproveitar o momento para conscientizar os alunos sobre a 48 

necessidade de reivindicar a abertura de concursos para novos docentes. O Prof. Pedro aproveitou 49 

para agradecer a colaboração do Prof. Alberto para a solução desta situação. Além disto, o 50 

Coordenador aproveitou para informar que vários alunos estão reclamando, pois foram indeferidos 51 

pela Secretaria na disciplina de Economia Financeira, devido à falta de espaço na sala. O Prof. 52 

Pedro pediu que ficasse registrado que foram feitas diversas solicitações, sem sucesso, junto à 53 

PROGRAD e à Secretaria para que estes discentes fossem matriculados. A Profa. Luciana pediu a 54 

palavra novamente e argumentou ser injusto a Diretoria tratar igualmente cursos diferentes, como é 55 

o caso de Ciências Econômicas que tem uma série de peculiaridades – como um Mestrado, por 56 

exemplo. A Profa. Luciana pediu inclusive que isto seja levado em consideração quando o assunto 57 

for discutido na Congregação. e) Calendário 2020: o Prof. Pedro informou que o término do 58 

semestre será na segunda semana de julho. A Profa. Daniela pediu a palavra e informou que não 59 

poderá liberar seus alunos para a Semana de Ingressantes, pois haverá muitos feriados nas sextas-60 

feira e o calendário da sua disciplina está muito apertado. O Prof. Pedro salientou que o calendário 61 



Ministério da Educação 

Universidade Federal de São Paulo 

CAMPUS OSASCO 
 

 
 ATA/CCE/59/2019 

________________________________________________________________________________________________ 

 

3 

 

está disponível na intranet. II) Ordem do dia: a) Pedidos de extensão de prazo e integralização: o 62 

Coordenador apresentou os pedidos dos alunos e foi debatida a situação de cada um deles (Gabriel, 63 

reversão de jubilamento; Felipe de Bastos, extensão de 2 semestres; Giovane, extensão de 3 64 

semestres – solicitou também quebra de pré-requisito; Letícia, solicita extensão por motivos de 65 

saúde - já solicitou extensão anteriormente; Nadson, extensão de prazo – encaminhamento NAE; 66 

Vanderlei; extensão de 2 semestres – já reverteu jubilamento anteriormente). O Prof. Marcelo 67 

questionou se a aprovação sistemática de todos os pedidos de extensão que chegam à Comissão não 68 

passa a mensagem de que o período de integralização seria maior do que de fato é, conforme o 69 

estatuto. A Profa. Daniela salientou que é necessário analisar cada caso e avaliar as justificativas. O 70 

Coordenador irá buscar mais informações antes de decidir ad referendum. Nada mais havendo a 71 

tratar, a reunião foi encerrada e eu, Vânia Vargas, lavrei a ata. 72 
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