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ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE GRADUAÇÃO DA UNIFESP, 1 

CAMPUS OSASCO, EM 19.06.2015. 2 

 3 

Ao décimo nono dia do mês de junho do ano de dois mil e quinze, realizou-se, no 4 

auditório da UNIFESP, campus Osasco, localizado à Rua Angélica, número 100, Jardim 5 

das Flores, município de Osasco, a quinta Reunião Ordinária do ano de dois mil e quinze 6 

da Câmara de Graduação da UNIFESP, campus Osasco, às dez horas e quarenta 7 

minutos. Estiveram presentes a Profa. Dra. Luciana Massaro Onusic, Diretora Acadêmica 8 

do campus Osasco, que presidiu a reunião, o Prof. Dr. Júlio César Zorzenon Costa, Vice-9 

Diretor Acadêmico, a Profa. Dra. Nena Geruza Cei, coordenadora do curso de Ciências 10 

Contábeis, o Prof. Dr. Ricardo Hirata Ikeda, coordenador do curso de Ciências Atuariais, a 11 

Profa. Dra. Fábia Fernandes Carvalho Veçoso e a Profa. Dra. Karen Fernandez Costa 12 

representando o curso de Relações Internacionais, a Profa. Dra. Daniela Verzola Vaz, 13 

representando o curso de Ciências Econômicas, a Profa. Dra. Marcia Carvalho de 14 

Azevedo, representando o curso de Administração, a representante da Comissão de 15 

Apoio à Biblioteca, senhora Elaine Hipólito dos Santos Costa e o representante da 16 

Secretaria de Graduação, senhor Robson Damasceno. Esteve ausente a Profa. Dra. 17 

Cláudia Moraes de Souza, coordenadora eleita do Eixo Comum, o Prof. Dr. Luis Hernan 18 

Contreras Pinochet, coordenador eleito do curso de Administração que justificaram suas 19 

ausências. Também esteve ausente o representante discente do noturno, senhor Tiago 20 

Colombini. A reunião tratou da seguinte pauta: I) Expediente: Aprovação da ata reunião 21 

do dia 13 de dezembro de 2013. Aprovação da ata da reunião do dia 14 de fevereiro de 22 

2014. Aprovação da ata da última reunião realizada em 15 de maio de 2015. II) Informes: 23 

Informes da Direção Acadêmica. Informes da Secretaria de Graduação. Informe sobre a 24 

grade do curso de Administração para o 2º semestre. Informe sobre o nº de vagas das 25 

UCs do curso de Administração. III) Ordem do dia: 1) Solução acerca da UC “Teoria 26 

Política I” do curso de Relações Internacionais. 2) Análise do memorando da Secretaria 27 

de Graduação relatando todas as pendências e problemas para ser enviado à ProGrad. 3) 28 

Processo de transferência de turno. 4) Formulário para abono de falta / reposição de 29 

atividades. 5) Análise do atual regimento interno da Câmara de Graduação levando em 30 

consideração as novas Diretrizes Gerais propostas pela ProGrad. Inaugurando a reunião, 31 
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a Profa. Dra. Luciana Massaro Onusic solicitou aos novos coordenadores de curso que 32 

escolhessem, entre seus professores, o terceiro suplente para as reuniões da Câmara, 33 

conforme prevê o regimento interno da Câmara de Graduação. Na sequência, a Profa. 34 

Dra. Luciana Massaro Onusic concedeu a palavra ao Prof. Dr. Júlio Cesar Zorzenon para 35 

dar os informes da Direção Acadêmica. Com a palavra o Prof. Dr. Júlio César Zorzenon 36 

informou sobre as notícias da última reunião do Conselho de Graduação, ocorrida na 37 

última quarta-feira, dia 10 de junho. Ele informou que a prova do ENADE ocorrerá no dia 38 

22 de novembro de 2015 às 13h, sendo que os alunos que forem prestar a prova deverão 39 

estar na escola onde será realizado o exame até as 12h15. Ele também informou que 40 

qualquer dúvida em relação ao ENADE poderão ser sanadas através de contato com o e-41 

mail enade@unifesp.br ou na observância do manual do ENADE que está disponível na 42 

página inicial do INEP, além de estar na página da ProGrad. Na sequência, a Profa. Dra. 43 

Luciana Massaro Onusic informou que a reivindicação dos servidores técnico-44 

administrativos acerca da paridade, será votada no CONSU de agosto e o assunto deverá 45 

ser discutido antes pelas Congregações dos campi. Na sequência, com a palavra, o 46 

senhor Robson Damasceno solicitou às novas coordenações de curso que enviassem à 47 

Secretaria de Graduação um memorando informando a troca de coordenação para que o 48 

setor possa fazer a inserção dos novos nomes no SIIU. Ele também informou que, por 49 

conta do trabalho com as grades horárias, o setor ainda não conseguiu elaborar o 50 

memorando informando todas as pendências da secretaria para ser enviado à ProGrad, 51 

via Câmara de Graduação. Ele aproveitou para sugerir a inclusão de pauta sobre a 52 

solicitação de trancamento especial de matrícula do 1º semestre de 2015 da aluna Lenita 53 

Morimura, do curso de Administração. Todos concordaram e o item foi adicionado à pauta. 54 

Dando continuidade aos informes, a Profa. Dra. Márcia Carvalho de Azevedo informou 55 

sobre a grade do curso de Administração para o 2º semestre. Ela disse que o trabalho de 56 

elaboração da grade ainda foi muito atribulado no que se refere à alocação dos 57 

professores de Administração. Especificamente o Eixo Comum que já havia fechado a 58 

grade, solicitou a exclusão de uma UC (Fundamentos do Estado e Sociedade) o que 59 

acarretaria grandes prejuízos para o curso.  Ela acha que há um problema no processo. 60 

Dando sequência, a Profa. Dra. Nena Geruza Cei informou que, após trabalho de 61 

levantamento de todas as turmas desde 2011, o curso de Ciências Contábeis também 62 
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possui pendências de UCs do Eixo Comum, inclusive para alunos que irão se formar esse 63 

ano. Ela também disse que está disponível aos coordenadores para discutirem esse 64 

levantamento. A Profa. Dra. Luciana Massaro Onusic sugeriu que houvesse reuniões de 65 

trabalho entre coordenadores de curso e eixo a partir do relatório da Comissão de 66 

Horários. Neste momento, a Profa. Dra. Márcia Carvalho de Azevedo sugeriu que 67 

houvesse reuniões mensais da Direção Acadêmica com os coordenadores para tratarem 68 

de assuntos pedagógicos. Na sequência a Profa. Márcia informou aos presentes que o 69 

curso de Administração suporta 45 vagas para todas as UCs do curso em função do 70 

tamanho das salas. Ela informou também que houve junções em função dos atrasos. O 71 

senhor Robson Damasceno solicitou aos cursos que forem juntar turmas, que 72 

informassem à Secretaria de Graduação por escrito. Na sequência, a Profa. Luciana 73 

solicitou aos presentes atenção para aprovação de atas. A ata da reunião do dia 13 de 74 

dezembro de 2013 foi aprovada com dois votos a favor e seis abstenções. A ata da 75 

reunião do dia 14 de fevereiro de 2014 foi aprovada com a ressalva de serem excluídas 76 

as linhas 69 e 70. A ata da reunião do dia 15 de maio de 2015 foi aprovada com ressalva 77 

da Profa. Dra. Márcia Carvalho de Azevedo que solicitou a inclusão da seguinte fala: 78 

“apresentação do Eixo Comum acerca da demanda de que os cursos demandassem UCs 79 

do subeixo de Célula de Negócios, sendo que esses professores não têm carga horária 80 

obrigatória o suficiente e a coordenação do curso de Administração à época, solicitou que 81 

fosse feita uma verificação da possibilidade de esses professores assumirem carga 82 

horária em 6 obrigatórias, que não tem docente”. Na sequência, a Profa. Luciana abriu a 83 

Ordem do Dia e os membros da Câmara de Graduação passaram a tratar do primeiro 84 

assunto da pauta: Solução acerca da UC “Teoria Política I” do curso de Relações 85 

Internacionais. Com a palavra, a Profa. Dra. Fábia Veçoso informou aos presentes que 86 

não há docente disponível, no momento, para lecionar a UC em 2015/1 e 2015/2. Foi 87 

informado também que o Prof. Dr. Antonio Espinosa já tomou posse e terá 15 dias para 88 

entrar em exercício. Caso o docente entre em exercício, ele assumiria a disciplina e o 89 

problema seria resolvido, já que UC ficará em aberto até o final de 2015. Para evitar 90 

problemas administrativos foi sugerido que o professor ministrasse a UC aos sábados. 91 

Ficou decidido que a Profa. Dra. Fábia Veçoso ajudaria na confecção do memorando 92 

informando a posição do campus para a UC Teoria Política I. Ficou registrado também 93 
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que a Câmara de Graduação não concordou com a postura da ProGrad em relação ao 94 

memorando 162/2015 e fará uma resposta. Ficou decidido que neste momento não há 95 

solução para a UC de Teoria Política I, uma vez que não há certeza no exercício do Prof. 96 

Espinosa e que não houve nenhum descumprimento por parte do curso de Relações 97 

Internacionais em relação a isso, já que foi um caso excepcional. Na sequência, a 98 

Câmara de Graduação passou a tratar do segundo item de pauta Análise do 99 

memorando da Secretaria de Graduação relatando todas as pendências e 100 

problemas para ser enviado à ProGrad. Com a palavra o senhor Robson Damasceno 101 

informou a todos que a ProGrad informou que ainda não resolveram a pendência de 102 

represamentos de alunos, conforme solicitação do memorando “Memo 103 

CO/ACD/DIR/067/2015” enviado à ProGrad pela Câmara de Graduação no dia 19 de 104 

maio de 2015. Ficou decidido, então, que a Secretaria de Graduação, em nome da 105 

Câmara de Graduação, faria um novo memorando solicitando novamente as informações, 106 

pois essas informações são urgentes e necessárias para possibilitar a melhor 107 

compreensão da demanda por cada unidade curricular e da situação dos discentes 108 

retidos e, assim, permitir a montagem de turmas de acordo com a estrutura física do 109 

campus e a elaboração de soluções adequadas para cada caso. O senhor Robson 110 

Damasceno aproveitou para dizer que a Secretaria de Graduação ainda está fazendo um 111 

levantamento de outras pendências para ser apreciado por esta Câmara de Graduação 112 

em breve. Dando continuidade à reunião, o pedido de trancamento especial de 113 

matrícula do 1º semestre de 2015 da aluna Lenita Morimura foi analisado pela Câmara 114 

de Graduação que aprovou por unanimidade a solicitação da aluna. Na sequência, a 115 

Câmara de Graduação passou a tratar do terceiro item da pauta Processo de 116 

transferência de turno. Com a palavra, a Profa. Dra. Márcia Carvalho de Azevedo disse 117 

que a ProGrad publicou edital de transferência de turno informando que não existia 118 

número de vagas para o noturno e ela solicitou à Secretaria de Graduação um relatório 119 

que, após análise, identificou que existem vagas para o noturno. Ela enviou o relatório à 120 

ProGrad, porém não obteve respostas e, logo em seguida, os servidores técnico-121 

administrativos da ProGrad entraram em greve antes do dia 7 de junho, o que 122 

impossibilitou a retificação do edital. Ela disse que conversou com a Pró-reitora de 123 

Graduação, Profa. Dra. Maria Angélica Pedra Minhoto, que sugeriu que propostas fossem 124 



Ministério da Educação 
Universidade Federal de São Paulo 

CAMPUS OSASCO 

 

 
 ATA/CG/05/2015 

________________________________________________________________________________________________ 

 

5 

 

feitas para resolução dessa questão em específico, já que os TAEs da ProGrad que 125 

trabalham com isso estão em greve e estão realizando somente atividades essenciais 126 

combinadas com a Pró-reitora. A Profa. Dra. Márcia Carvalho de Azevedo informou que a 127 

Comissão do Curso de Administração aprovou que seja feito um edital interno para a 128 

transferência de turno para o noturno; que seja feita propaganda; que os alunos se 129 

inscrevam e o curso faria a análise dos pedidos e caso esses alunos fossem deferidos, a 130 

coordenação do curso faria uma solicitação à Secretaria de Graduação para realizarem a 131 

matrícula desses alunos em outro turno. O senhor Robson Damasceno informou que 132 

mesmo que esse edital seja feito os alunos transferidos de forma extraordinária 133 

continuariam registrados no sistema universitário como sendo do integral. A Profa. Dra. 134 

Luciana Massaro Onusic demonstrou preocupação em relação aos estágios, pois mesmo 135 

o aluno estando no noturno, ele constaria como do integral no sistema e para assinar os 136 

estágios o aluno não pode ser do integral, devido ao conflito de horários. A Profa. Dra. 137 

Marcia Carvalho de Azevedo disse que a Pró-reitora de Graduação sugeriu que fosse 138 

atendido, preservando o interesse do aluno, resguardando as questões pedagógicas e 139 

que o curso teria autonomia para pensar na melhor forma de resolução. Neste momento, 140 

o senhor Robson Damasceno informou que mesmo o aluno matriculado oficialmente no 141 

integral, no atestado de matrícula constaria as disciplinas matriculadas no noturno. Ficou 142 

aprovado por unanimidade pela Câmara de Graduação que o curso de Administração faça 143 

um edital de transferência de turno para o noturno baseado no edital da ProGrad, 144 

utilizando o levantamento feito pela Secretaria de Graduação, onde os alunos pedirão a 145 

transferência e a Comissão de Curso faria as análises com o comprometimento de 146 

resolução do problema com a ProGrad. Dando continuidade à reunião, a Profa. Dra. 147 

Luciana Massaro Onusic solicitou que a Profa. Dra. Marcia Carvalho de Azevedo tratasse 148 

do quarto item da pauta Formulário para abono de falta / reposição de atividades. A 149 

Profa. Dra. Márcia Carvalho de Azevedo preferiu que esse assunto fosse tratado em uma 150 

próxima oportunidade. Todos concordaram e assim foi encaminhado. Na sequência a 151 

Profa. Dra. Luciana Massaro Onusic disse que não teve condições, até o momento, em 152 

fazer a análise que trata o último ponto da pauta Análise do atual regimento interno da 153 

Câmara de Graduação levando em consideração as novas Diretrizes Gerais 154 

propostas pela ProGrad e solicitou novamente se algum membro da Câmara de 155 
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Graduação pudesse auxiliá-la nessa análise. Ficou decidido que a Profa. Dra. Fábia 156 

Veçoso ajudaria a Profa. Dra. Luciana Massaro Onusic na análise. O Prof. Dr. Júlio Cesar 157 

Zorzenon Costa informou que a minuta de diretrizes da ProGrad, aprovada pela 158 

Congregação da EPPEN, ainda será discutida no Conselho de Graduação e CONSU para 159 

depois ser feita a análise do atual regimento com as diretrizes. A Profa. Dra. Luciana 160 

Massaro Onusic informou aos presentes que na próxima sexta-feira, antes da reunião da 161 

Congregação, convidará os coordenadores para uma reunião. Nada mais havendo a 162 

tratar, a Profa. Dra. Luciana Massaro Onusic agradeceu a presença de todos e a reunião 163 

foi encerrada e eu, Ricardo Vieira Bertoldo, Secretário Executivo, lavrei a ata que vai 164 

assinada pelos presentes.  165 

 166 

 167 

___________________________________ 168 

Profa. Dra. Luciana Massaro Onusic 169 

Diretora Acadêmica 170 

 171 

 172 

____________________________________ 173 

Prof. Dr. Júlio César Zorzenon Costa 174 

Vice-Diretor Acadêmico 175 

 176 

 177 

____________________________________ 178 

Profa. Dra. Marcia Carvalho de Azevedo 179 

Representante do curso de Administração 180 

 181 

 182 

_____________________________________ 183 

Profa. Dra. Fábia Fernandes Carvalho Veçoso 184 

Representante do curso de Relações Internacionais 185 

 186 
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 187 

______________________________________ 188 

Profa. Dra. Nena Geruza Cei  189 

Coordenadora do curso de Ciências Contábeis 190 

 191 

 192 

_____________________________________ 193 

Prof. Dr. Ricardo Hirata Ikeda 194 

Coordenador do curso de Ciências Atuariais 195 

 196 

 197 

_____________________________________ 198 

Profa. Dra. Daniela Verzola Vaz 199 

Representante do curso de Ciências Econômicas 200 

 201 

 202 

_____________________________________ 203 

Elaine Hipólito dos Santos Costa 204 

Representante da Comissão de Apoio à Biblioteca 205 

 206 

 207 

_____________________________________ 208 

Robson Damasceno 209 

Representante da Secretaria de Graduação 210 

 211 

 212 

_____________________________________ 213 

Ricardo Vieira Bertoldo 214 

Secretário Executivo 215 


