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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA
DE GRADUAÇÃO REALIZADA EM 15.08.2011
Aos quinze dias do mês de agosto do ano dois mil e onze, na sala de reunião I da
Unifesp – campus Osasco, situado à Rua Angélica, 100, Jardim das Flores, neste
município, teve lugar a reunião extraordinária da câmara de graduação, sob a
presidência da Profa. Dra. Ieda Therezinha do Nascimento Verreschi, diretora
acadêmica do campus Osasco. Estiveram presentes os seguintes membros: Profa. Dra.
Paola Zucchi, vice-diretora acadêmica do campus Osasco, Profa. Dra. Claudia
Alessandra Tessari, Profa. Dra. Edilene Santana Santos, Prof. Dr. Eduardo Luiz
Machado, Prof. Dr. Flávio Rocha de Oliveira, Prof. Dr. Julio César Zorzenon Costa,
Profa. Dra. Márcia Carvalho de Azevedo, Prof. Dr. Prof. Dr. Ricardo Luiz Pereira
Bueno, Profa. Dra. Valéria Mendonça de Macedo, Prof. Dr. Marcello Simão Branco,
Prof. Dr. Fábio Alexandre dos Santos. Os Professores Doutores Cristina Soreanu
Pecequilo, Murilo Leal Pereira Neto, Ricardo Hirata Ikeda, Álvaro Machado Dias,
Sidival Tadeu Guidugli justificaram ausência. Essa reunião foi convocada em caráter
extraordinário para tratar especificamente da questão dos concursos para dois mil e onze
e dos que ainda vão ser feitos ainda este ano. Abrindo a sessão, a Profa. Dra. Ieda disse
que tinha pedido à Profa. Dra. Paola que ficasse com o encargo dos concursos, dentro de
um levantamento traçado com o RH, e que por isso iria apenas mediar a reunião.
Tomando da palavra, a Profa. Dra. Paola informou que temos um total de cem vagas
para os nossos cinco cursos, incluindo Ciências Atuariais. O primeiro edital de concurso
para docente foi feito em dois mil e dez. Para dois mil e onze, a previsão é de cheguem
trinta docentes. Para dois mil e onze e dois mil e doze, mais cinquenta e assim por
diante. Alguns desses concursos selecionaram candidatos, outros não. Este ano
começamos com quatorze e tivemos a perda da Profa. Vera, de Microeconomia.
Fizemos Ciências Contábeis, depois Estatística e, na sequência, Métodos Quantitativos.
Em Metodologia Científica, dos quarenta e três inscritos, só vieram trinta. Passaram
cinco para a segunda fase e, dos três finalistas, para duas vagas, só houve uma única
aprovação, a da candidata Patrícia Varela. Veio muita gente de Saúde, História e
Comunicação, por causa do regime de quarenta horas. A Profa. Márcia explicou então
que o pedido do curso de administração era para dedicação exclusiva. Na visão do Prof.
Ricardo Bueno, o perfil de estudo, a pesquisa e o método podem ser de qualquer área,
desde que o profissional tenha essa práxis. A Profa. Claudia salientou que se trata de
Metodologia Científica para Ciências Humanas e que é preciso tomar cuidado com
avaliações a priori. Existem todas as probabilidades. Estão para chegar os Professores
Mauri (Métodos Quantitativos), Aldy (Estatística), Patrícia (Metodologia Científica), de
Gestão de Operações e Serviços, Ciências Atuariais, Filosofia e Relações Internacionais,
e é necessário abrir edital para uma vaga de metodologia e outra de Contábeis, mais
quatro vagas de administração, além de um processo seletivo simplificado para a área de
matemática para fazer nivelamento de segundo grau. A proposta de contratação é de
quatro meses, podendo se pedir prorrogação. Isso fica por decisão da Congregação.
Com relação às vagas de dois mil e onze, vamos começar a negociar já e soltar os
editais. Talvez mudar o regime de quarenta horas para dedicação exclusiva ou até
mesmo para vinte horas, o que não temos. Segundo o Prof. Ricardo Bueno, a lei de
Pág(s). 1

Ministério da Educação
Universidade Federal de São Paulo
Campus Osasco

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

criação das vagas não permite que elas sejam modificadas. A excepcionalidade é de
quarenta horas. O curso de Ciências Atuariais tem um déficit de quinze vagas. Esse
curso deverá fazer pauta da reunião de Congregação devido à sua relevância. O Prof.
Ricardo Bueno perguntou qual a proposta de trabalho das oito vagas que não foram
abertas ainda. E como vamos trabalhar para ter essas oito vagas até outubro. A Profa.
Ieda respondeu que no regimento temos que ter uma comissão de bancas. No campo em
instalação, os departamentos escolhem as suas bancas, e a composição delas terá de ser
nossa. Não dá para dispensar a Profa. Paola desse processo, os cursos devem amparar a
Profa. Paola, atentos para as vagas que não vão estar fechadas. A Profa. Paola afirmou
que temos de acabar com os concursos deste ano. A Profa. Ieda acrescentou que
precisamos fazer a distribuição das vagas de 2011, definindo-as pela congregação. Cabe
a Congregação discutir a destinação dessas vagas. Segundo a Profa. Paola, temos em
aberto: uma vaga de Ciências Atuariais, uma vaga de Ciências Econômicas, uma vaga
de Ciências Contábeis e uma vaga de Formação Científica. Para o edital único com oito
vagas, precisamos de suporte e divulgação, além de trabalhar unidos e em sinergia. A
Profa. Cláudia indagou qual UC vai abrir. Faltam 70 vagas de docentes, é preciso saber
a quantas anda esse processo. Vem aí uma reunião de Congregação, e temos de priorizar
a questão. A Profa. Ieda informou que haveria uma reunião devolutiva sobre o projeto
pedagógico, dia quinze de setembro, às nove e trinta da manhã, da qual deveriam
participar os professores “históricos” do campus (Cristina, Cláudia, Ricardo e Ikeda), e
que é preciso definir um trabalho de revisão dos pontos críticos da área comum,
dedicando-se cada curso ao seu projeto pedagógico específico. A Câmara de Graduação
é importante para revisar esses pontos críticos. A Profa. Márcia comentou que havia
apresentado uma estimativa, de acordo com a previsão enviada pelos coordenadores, e
pode ser que haja alguma modificação. A Profa. Ieda assinalou que o edital único
precisa sair ainda este ano, entre outubro e novembro, para que os concursos estejam
concluídos até fevereiro de 2012. A Profa. Paola finalizou dizendo que os docentes
precisariam trazer prontos para a próxima reunião de bancas, marcada para sexta-feira,
dia dezenove de agosto, o perfil, o regime de trabalho, se seria de quarenta horas ou de
dedicação exclusiva, os pontos do conteúdo programático, além da modalidade das
provas. Nada mais havendo a acrescentar, eu, Aníbal Mari, secretário executivo, lavrei
esta ata que vai assinada pelos demais presentes. Osasco, 15 de agosto de 2011.
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