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ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE GRADUAÇÃO DA  

UNIFESP, CAMPUS OSASCO, REALIZADA EM 2 DE OUTUBRO DE 2012 

 

Aos dois dias de outubro de dois mil e doze, realizou-se a quarta reunião ordinária da Câmara de 

Graduação da Unifesp, na sala de reunião I, no andar térreo, do campus Osasco, situado à Rua 

Angélica, número 100, no Jardim das Flores, município de Osasco, SP, à qual estiveram presentes 

os seguintes membros: Profa. Dra. Ieda Therezinha do Nascimento Verreschi, diretora acadêmica 

do campus Osasco; Profa. Dra. Débora Amado Scerni, vice-diretora acadêmica do campus 

Osasco; Profa. Dra. Márcia Carvalho de Azevedo, coordenadora do curso de Administração; 

Profa. Dra. Cláudia Alessandra Tessari, coordenadora do curso de Ciências Econômicas; Profa. 

Dra. Cristina Soreanu Pecequilo, coordenadora do curso de Relações Internacionais; Prof. Dr. 

Murilo Leal Pereira Neto, coordenador do Eixo Multidisciplinar  e Prof. Ricardo Hirata Ikeda, 

coordenador de Ciências Contábeis. A pauta tratada foi a seguinte: I) Aprovação e assinatura das 

atas das reuniões anteriores; II) Expediente: 1) Redistribuição dos Profs. João Tristan Vargas e 

Cristiane Fernandes de Oliveira; 2) Núcleo Docente Estruturante; 3) Informes: a) estágios (Profa. 

Cláudia); b) estagiários em RI (Prof. Flávio); c) Calendário do 2º semestre de 2012 (Prof. Murilo); 

d) prazo para elaboração da Grade Curricular; e) ofício urgente da Reitoria. Com relação ao item I, 

registre-se que as atas das reuniões anteriores, embora tenham sido aprovadas, não foram 

assinadas durante a reunião. No que concerne ao item II, Expediente, subitem 1, redistribuição dos 

Profs. João Tristan Vargas e Cristiane Fernandes, a primeira já passou pela coordenação do Eixo 

Comum/Multidisciplinar, tendo sido encaminhada à Reitoria. O Prof. Murilo considerou que o 

pedido do Prof. Dr. João Tristan Vargas se prende a uma situação familiar difícil em que se 

encontra o docente, cuja esposa precisa de um tratamento contra o câncer. Ele explicou que já 

foram feitos três concursos para Metodologia de Pesquisa que deram em branco, que ele 

examinou, juntamente com os Prof. Dr. Marcello Simão Branco e Profa. Dra. Patrícia Siqueira 

Varela, o pedido de redistribuição e, após isso, se reuniram com o requerente, concluindo que ele 

poderia ser redistribuído para o campus Osasco e ministrar aulas de Metodologia para o curso de 

Administração, embora ele não tenha afinidade com métodos quantitativos de pesquisa. Diante do 

parecer favorável. Recomendou-se que a redistribuição passe pelo CONSU. Foi posta então em 

votação a solicitação do curso Multidisciplinar. O parecer foi aprovado. Com relação à segunda 

redistribuição, da Profa. Cristiane Fernandes, a coordenadora de Relações Internacionais, Profa. 

Dra. Cristina Soreanu Pecequilo, anexou ao processo um parecer em que optou por indeferir o 

pedido, com base num currículo fraco e numa performance ruim da requerente em concurso 

temporário para docente do campus Osasco, revelando não ter aderência ao curso. Por sua vez, o 

coordenador do Eixo Comum/Multidisciplinar disse que não poderia oferecer vaga para a 

disciplina Geografia. Com isso, decidiram por denegar a solicitação. O item 3, Núcleo Docente 

Estruturante, é uma exigência do MEC e base do curso, o qual deve trabalhar com projeto 

pedagógico e atividades de pesquisa. A constituição desse Núcleo Docente Estruturante de cada 

curso deve ser fornecida à Prograd e será referendada pelo MEC. Esse grupo de docentes precisa 

ser comprovado por meio de reuniões periódicas com registro, na avaliação da diretora acadêmica, 

Dra. Ieda Verreschi, explicando que o NDE difere da coordenação e diz respeito a cada curso em 

separado. Ficou decidido que os coordenadores trariam uma proposta na próxima reunião da 

Câmara de Graduação, a qual seria enviada previamente em arquivo eletrônico. Informes: a) 

Profa. Cláudia Alessandra Tessari informou que havia demanda de dois estagiários de Ciências 

Econômicas para Diretoria Acadêmica e que era preciso definir um local de trabalho para eles. A 
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Profa. Ieda disse que já tinha reservado uma das salas do “aquário”, a última saleta para esses 

estudantes, sendo que a primeira seria ocupada pelos dois professores efetivos que haviam 

acabado de tomar posse. A área ficaria sob as coordenações dos cursos que definiriam horário e 

ocupação, podendo, por exemplo, os bolsistas de PIBIC utilizarem o espaço durante duas horas 

por dia. A Profa. Cláudia disse que o curso de Ciências Econômicas aguardaria o início do 

segundo semestre. Com relação ao subitem c),  Calendário do segundo semestre de 2012, a Profa. 

Cláudia disse que, a partir da reunião inicial na Prograd, o campus poderia ter certa flexibilidade e 

que o segundo semestre estava previsto para começar em 5 de novembro. Ela informou ainda que 

eles haviam se adequado ao número de semanas necessárias ao cumprimento do ano letivo.  Os 

exames ocorrerão a partir do dia 20 de março de 2013. 

Ficou decidido que os coordenadores dos cursos teriam dez dias para elaboração conjunta da 

Grade Curricular. Discutiu-se a questão da prorrogação do prazo de contratação dos docentes 

temporários. A Dra. Ieda Verreschi afirmou que desde junho, a solicitação tinha sido feita por 

carta à Prograd e à Reitoria, durante reunião dela com o Reitor. Soube-se, porém, por ofício do 

MEC enviado à Prograd, que não haverá prorrogação do contrato de trabalho dos docentes 

temporários. Diante disso, a Profa. Cláudia pediu que ficasse registrada em ata a preocupação dos 

coordenadores com a precarização do ensino, com a integralização e a qualidade dos cursos e que 

eles iriam enviar uma carta relatando essa situação. A diretora acadêmica disse que acolhia esse 

protesto. Com isso, deu-se por encerrada a reunião. Não mais havendo a declarar, eu, Aníbal Mari, 

lavrei e assinei esta ata que vai assinada também pelos demais presentes. Osasco, 02 de outubro de 

2012. 

 

 

 

___________________________________________ 

Profa. Dra. Ieda Therezinha do Nascimento Verreschi 

    Diretora Acadêmica da Unifesp, campus Osasco 

 

 

 

___________________________________________ 

          Profa. Dra. Débora Amado Scerni 

Vice-diretora acadêmica da Unifesp, campus Osasco 

 

 

 

___________________________________________ 

      Profa. Dra. Cláudia Alessandra Tessari 

Coordenadora do curso de Ciências Econômicas 
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___________________________________________ 

      Profa. Dra. Cristina Soreanu Pecequilo 

Coordenadora do curso de Relações Internacionais 

 

 

 

 

___________________________________________ 

       Profa. Dra. Márcia Carvalho de Azevedo 

Coordenadora do curso de Administração 

 

 

 

__________________________________________ 

       Prof. Dr. Ricardo Hirata Ikeda 

Coordenadora do curso de Ciências Contábeis 

 

 

 

___________________________________________ 

     Prof. Dr. Murilo Leal Pereira Neto 

Coordenadora do Eixo Comum/Multidisciplinar 


