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1

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA

2

DE GRADUAÇÃO, REALIZADA EM 31.10.2011

3
4

Aos trinta e um dias do mês de outubro do ano dois mil e onze, na sala de reuniões I da

5

Universidade Federal de São Paulo - campus Osasco, localizado à Rua Angélica, número 100,

6

Jardim das Flores, neste município, realizou-se a sexta reunião ordinária da câmara de graduação,

7

da qual participaram a diretora acadêmica da Unifesp, campus Osasco, professora doutora Ieda

8

Therezinha do Nascimento Verreschi, e os seguintes professores doutores, Claudia Alessandra

9

Tessari, Eduardo Luiz Machado, respectivamente coordenadora e vice-coordenador do curso de

10

Ciências Econômicas, Cristina Soreanu Pecequilo, coordenadora do curso de Relações

11

Internacionais, Márcia Carvalho de Azevedo, Ricardo Luiz Pereira Bueno, respectivamente

12

coordenadora e vice-coordenador do curso de Administração, Ricardo Hirata Ikeda, coordenador

13

do curso de Ciências Contábeis, e Murilo Leal Pereira Neto, coordenador do Eixo Comum ou

14

Multidisciplinar, conforme consta da lista de presença, para tratar do seguinte expediente:

15

Informes: a) Nomeação de docentes para o campus Osasco;

16

encaminhamentos; c) casos da Profa. Fabíola Fernandez e Márcia DeLiberal; d) criação de

17

laboratório de pesquisa de Ciências Contábeis. Ordem do dia: proposta de estágio da CIEE;

18

referendar I Semana Política EPPEN como atividade complementar dos cursos; trancamento de

19

matrícula: caso da aluna Isabela Callais Salles, ADM Noturno. Quanto aos informes a e b, a

20

professora Cristina disse que os docentes haviam sido nomeados, que o projeto do campus havia

21

sido aprovado com alterações, encaminhado para a Reitoria e a Comissão de Projetos, havendo

22

também a necessidade de elaboração dos projetos pedagógicos. Decidiu-se fazer a divulgação por

23

bloco de disciplinas, devido à premência do SiSu. Foi agendada uma reunião para o dia sete para

24

que cada curso apresente a ideia da grade horaria para 2011 para o primeiro e o segundo anos.

25

Segundo o professor Ricardo Bueno, no site devem entrar o resumo para vestibular, o perfil

26

profissiográfico e a grade das disciplinas dos cursos. A professora Ieda introduziu o terceiro ponto,

27

a questão da professora Fabíola, dizendo que essa professora a havia procurado e ela achara que,

28

pelo currículo dela, ela tinha o perfil para vir para o eixo comum, na disciplina da História. Disse

29

ainda que fazia tempo que tinha visto isso, desde setembro. Segundo ela, essa docente está

30

disposta a vir para Osasco através de concurso. O professor Ricardo disse que o pedido deveria ser
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31

encaminhado para o Professor Murilo, pois ela já é professora adjunta nível dois e ela gostaria de

32

vir redistribuída. A professora Ieda comentou que era assim como a professora Cláudia fez com o

33

processo do Professor Pedro. O professor Ricardo insistiu que o assunto era redistribuição e que o

34

professor Murilo deveria fazer mais ou menos como a professora Cláudia fez, um parecer que vai

35

constar em ata. A professora Ieda disse que o segundo caso era o da Professora Márcia, de um

36

campus federal em Barreiras, BA. Que ela se encaixava no curso de Administração, pelo

37

currículo. O professor Ricardo Bueno reafirmou que esses processos todos são de redistribuição e

38

devem ser tratados da mesma forma. A professora Ieda continuou: dizendo que o marido dessa

39

professora faz pós-graduação na Bahia, mas não exerce cargo na administração pública. O

40

Professor Ricardo Bueno insistiu em que se ela está em estágio probatório, não dá para fazer a

41

redistribuição. A professora Cristina observou que, partir do momento em que o campus se tornar

42

muito conhecido, vai receber um número cada vez maior de processos de redistribuição. Temos

43

muitas vagas para concursar, e alguns candidatos nós vamos rejeitar e aceitar outros. Por isso

44

precisa ter regras definidas. Não podemos tratar caso a caso, pois isso pode levar a uma anulação

45

de concurso. A professora Ieda propôs então trazer essas regras para a próxima Congregação no

46

dia oito. O professor Ricardo Bueno respondeu que podia trazer uma minuta para discussão.

47

Mandaria a minuta um dia antes, mas não ficaria com obrigação de aprovar no mesmo dia oito. A

48

professora Ieda comentou que já temos um elenco grande e que deveríamos caracterizar bem por

49

que não ou por que sim vamos aceitar algum tipo de redistribuição. O professor Ricardo sugeriu

50

que disséssemos que temos um edital aberto. Nesse caso, trata-se de estágio probatório, por isso

51

não é possível aceitá-lo. A professora Ieda propôs passarem para o item d. Ao que a professora

52

Cristina respondeu que não temos como discutir, porque está prejudicado. Passemos para a

53

próxima. A professora Márcia interveio dizendo que ela gostaria de pedir atualização sobre o

54

edital das vagas de 2010. A professora Ieda disse acreditar que isso estaria indo entre hoje e

55

amanhã. E sugeriu que passassem à ordem do dia, neste caso a questão dos estágios

56

extracurriculares que seriam homologados ou referendados por vocês. A professora Cristina

57

afirmou que já havia mandado as correções para o CIEE, porque eles mandaram tudo como se

58

fosse Comércio Exterior. Ela disse que fez as alterações e colocou coisas como terceiro setor,

59

gestão pública, mas isso é normal. As empresas acabam abrindo estágio para Comércio Exterior e

60

depois abrem para Relações Internacionais. No curso dela, ela citou treze tipos de estágio
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61

complementar. Esse é um deles. A professora Ieda disse que então estava encaminhada a proposta

62

do CIEE. A questão é a seguinte, segundo ela, os alunos pedem que a primeira Semana Política

63

seja referendada como atividade complementar dos cursos. A professora Cristina ponderou que as

64

atividades que eles fazem aqui em Osasco não precisam de relatório. Eles têm de formalizar,

65

protocolar e o pedido vai ser examinado. Não vale como atividade complementar um curso de

66

Excell, por exemplo. A professora Ieda disse acreditar que isso deva constar em ata, pois a

67

solicitação veio por aqui, se esse certificado valeria ou não. A professora Cristina disse que pediu

68

que eles que não entregassem agora este ano, pois não temos uma sala de coordenação de curso. A

69

questão é de pessoal, não temos como avaliar. É um Conselho, onde haverá um professor

70

responsável pelas atividades complementares. O professor Ricardo afirmou que as atividades

71

complementares serão passíveis de validação de acordo com o regulamento de cada curso. O que

72

está se pedindo é que neste momento não façam a entrega do certificado, pois teria de haver um

73

funcionário para receber. A professora Márcia observou que cada curso tem um peso diferente

74

como atividade complementar. O professor Ricardo acrescentou que a professora Márcia não

75

precisa esperar pela reunião da Câmara, a competência é dela. A professora Ieda ponderou que não

76

existia uma prévia disso, não havia comunicação dessa aprovação como atividade complementar.

77

A professora Cristina comentou dizendo que toda semana falava “Não entreguem”, que isso é uma

78

coisa que eles fazem para driblar os caminhos. A professora Márcia declarou que não se receba

79

nada até que a estrutura esteja montada. O professor Ricardo disse que era preciso orientar a

80

Valéria para receber somente no momento adequado. A professora Cristina comentou que será

81

estabelecido um calendário para esse recebimento. A professora Ieda retomou a palavra, dizendo

82

que o último ponto que poderiam tratar ali era uma requisição pessoal de uma aluna do curso de

83

ADM noturno, pedindo a análise de possível trancamento de matrícula, quando completar o

84

período de um ano, porém foi reprovada na disciplina Contabilidade Financeira I. Ela teme que tal

85

fato inviabilize o pedido. Há uma avaliação da Márcia que solicita a discussão da Câmara. É uma

86

regra geral da instituição que vale para Osasco e que estabelece o trancamento. Essa é uma regra

87

de ouro. O professor Ricardo disse que era a favor da regra geral. Vou conversar com a aluna

88

informalmente, mas a questão aqui é que a regra não permite a desistência. A professora Ieda

89

sugeriu que a câmara pudesse resolver aquele assunto imediatamente e que a resposta para a aluna

90

fosse definitiva. Para a professora Ieda, a relação dessa aluna com a Márcia é absolutamente
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91

assimétrica. A professora Márcia disse que essa era uma leitura que ela fizera. A aluna chorou na

92

apresentação do seu caso. Ela tinha intenção naquele momento de fazer o Enem e tentar um outro

93

curso. O professor Ricardo disse que o que ela queria era uma reserva de vaga. A professora Ieda

94

comentou que podemos dizer que, com ela, usou-se a regra de ouro. A professora fez um aparte

95

dizendo que ela gostaria de colocar um limite de número de reprovações, seis ou oito, a partir do

96

qual o aluno é obrigado a fazer as dependências. A professora Ieda respondeu que achava que

97

temos uma obrigação, não é paternalismo. A professora Cristina prosseguiu dizendo que ela e o

98

Flávio estavam elaborando uma regulamentação para o curso de relações internacionais. A

99

professora Ieda avisou que haviam chegado os resultados da autoavaliação dos docentes, que a

100

professora Ively havia trabalhado esse material e passado para ela. O professor Ricardo comentou

101

que nosso representante nessa comissão é o Eduardo. A professora Ieda disse então que mandaria

102

o material para o professor. A professora Márcia afirmou que achava que deveríamos ter uma

103

reunião em dezembro. O professor Ricardo disse que marcariam a reunião para dezembro, sete ou

104

onze. Mas aí suspenderíamos em janeiro. A professora Ieda afirmou que essa reunião seria só no

105

dia doze. O professor Ricardo acrescentou, das quatorze às quinze e trinta, no dia doze de

106

dezembro. Com isso, deu-se por encerrada a reunião. Nada mais havendo a acrescentar, eu,

107

Aníbal, secretário executivo, lavrei a presente a que vai assinada pelos demais presentes. Osasco,

108

31 de outubro de 2011.

109

___________________________________________

110
111

Profa. Dra. Ieda Therezinha do Nascimento Verreschi
Diretora Acadêmica do campus Osasco

112
113

___________________________
Profa. Cláudia Alessandra Tessari

114
115

_______________________________
Profa. Dra. Cristina Soreanu Pecequilo
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116
117

_________________________________
Profa. Dra. Márcia Carvalho de Azevedo

118
119

____________________________
Prof. Dr. Murilo Leal Pereira Neto

120
121

________________________
Prof. Dr. Ricardo Hirata Ikeda

122
123

__________________________
Prof. Dr. Eduardo Luiz Machado

124
125

______________________________
Prof. Dr. Ricardo Luiz Pereira Bueno

126
127
128

____________________________
Aníbal Mari
Secretário Executivo
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