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1

ATA DA 11ª REUNIÃO DA CÂMARA DE GRADUAÇÃO DA UNIFESP, CAMPUS

2

OSASCO, EM 13.12.2013.

3

Ao décimo terceiro dia do mês de dezembro do ano de dois mil e treze, realizou-se, na

4

sala de reuniões 1 da UNIFESP, campus Osasco, localizado à Rua Angélica, número 100,

5

Jardim das Flores, município de Osasco, a 11a Reunião Ordinária da Câmara de

6

Graduação da UNIFESP. Estiveram presentes o Prof. Dr. Murilo Leal Pereira Neto, diretor

7

acadêmico do campus Osasco, que presidiu a sessão; a Profa. Dra. Heloisa Candia

8

Hollnagel, representando o curso de Ciências Contábeis; o Prof. Dr. Mauri Aparecido de

9

Oliveira Branco, vice-coordenador do Eixo Comum; o Prof. Dr. Eduardo Luiz Machado,

10

coordenador do curso de Ciências Econômicas; o Prof. Dr. Arthur Bragança de

11

Vasconcellos Weintraub, coordenador do curso de Ciências Atuariais; o Prof. Dr. José

12

Alexandre Althayde Hage, representando o curso de Relações Internacionais; o Prof. Dr.

13

Bolivar Godinho de Oliveira, representando o curso de Administração e, participou como

14

convidado, o Sr. Robson Damasceno, servidor da Secretaria Acadêmica do campus

15

Osasco. Às 10h20min o Prof. Murilo deu início à sessão lembrando que aquela seria a

16

derradeira reunião do ano de 2013, cuja ordem do dia contaria com nove pontos e

17

confirmou com os presentes a concordância com tão extensa pauta. Iniciou os trabalhos

18

apresentando a Ata da 9ª Reunião Ordinária da Câmara de Graduação, realizada em

19

11 de outubro passado, que foi aprovada por todos os presentes. A versão impressa final

20

seria assinada posteriormente por todos os que participaram daquela reunião. O

21

presidente iniciou os informes avisando que o prazo para entrega do Plano de

22

Desenvolvimento Institucional se encerraria na segunda-feira seguinte. Comunicou que

23

um veículo seria reservado para levar os professores interessados em participar do

24

Fórum de Desenvolvimento Regional, que seria realizado na terça-feira seguinte, na

25

Associação Comercial de Osasco. Lembrou que a reunião anterior fora realizada no

26

auditório do campus Osasco. Frisou que a participação é livre e que a proposta é debater

27

questões como mobilidade urbana e outras, buscando diagnósticos e, eventualmente, a

28

elaboração de diretrizes. Prosseguiu com informes do CONSU, cuja reunião havia sido

29

realizada dois dias antes, noticiando que, naquela mesma data, aconteceria a festa de

30

confraternização da UNIFESP, no horário das 13h às 18h, no Clube-escola e todos os
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31

servidores seriam muito bem-vindos. Informou sobre os valores de custeio e

32

orçamento, destacando que, apesar do MEC não ter repassado valores apresentados

33

nos planos de trabalhos, as contas do campus Osasco não apresentavam graves

34

problemas. Citou os exemplos de outros campi cuja situação financeira é bem mais

35

complicada. Explicou quais são as formas de recebimento de recursos e repassou as

36

informações fornecidas pelo deputado Walter Feldman, médico do HSP, sobre a

37

aprovação da lei do orçamento impositivo, que é aplicada através da construção política.

38

Seguiu destacando o crescimento de todos os programas da ProPGPq que estavam

39

sendo avaliados. Informou, a pedido dos conselheiros, sobre um seminário sobre a

40

construção do campus Zona Leste que ocorrerá em fevereiro de 2014 e tratará dos

41

cursos a serem ministrados na unidade, que deverão abordar a temática “cidades”.

42

Mencionou as possibilidades já aventadas dos cursos de mobilidade urbana, engenharia

43

de transportes, e arquitetura. Relatou que está sendo preparado o 2º Congresso

44

UNIFESP que discutirá a mudança regimental. Comentou que já foi formada uma

45

comissão da qual ele próprio e o discente João Victor Cardoso fazem parte, como

46

docente e discente, respectivamente. Relembrou a prolongada crise político-

47

administrativa de Diadema e relatou que o CONSU, agindo com muita cautela antes de

48

tomar qualquer medida drástica, aprovou a formação de uma comissão para avaliar a

49

situação daquele campus. Finalizados os informes da Diretoria Acadêmica, o Prof.

50

Eduardo pediu a palavra para anunciar a menção honrosa do XXVII Prêmio Pereira

51

Barreto recebida pela aluna Carolina Inoue Tiemi. Ainda com a palavra, o coordenador

52

de Ciências Econômicas sugeriu que o nosso campus adotasse um sistema de honras

53

acadêmicas, com a outorga de prêmios ou a oferta de uma simples placa de homenagem.

54

A sugestão foi muito bem acatada por todos os presentes e ficou combinado que se

55

averiguasse melhor a concessão dessa honraria pela Fundação, bem como outras

56

possibilidades similares de reconhecimento. Retomando a palavra, o Prof. Murilo

57

comentou que fora procurado pelo antigo servidor do campus que atualmente trabalha na

58

ProGrad, o Sr. Ruy Palmeiro, que o lembrou sobre algumas pendências da primeira turma

59

que se formará no ano de 2014. Ficou acordado pautar para próxima reunião os

60

preparativos para a primeira turma de formandos. O Prof. Murilo, então, passou a tratar

61

da ordem do dia: 1) Calendário da Graduação 2014 – O calendário foi aprovado;
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–

62

2) Calendário de reuniões da Câmara de Graduação 2014

63

aprovado; 3) Regulamento Interno da Câmara de Graduação – Foi acordado que

64

todos leriam com calma o rascunho elaborado pelo Prof. Murilo que fora encaminhado

65

aos membros, possibilitando a deliberação em uma próxima reunião; 4) NDE do curso

66

de Ciências Econômicas – O NDE, cujo modelo baseava-se no documento do curso de

67

Ciências Contábeis e incorporava os ajustes sugeridos, foi aprovado por unanimidade.

68

Neste momento, o Prof. Murilo pediu licença para interromper a ordem do dia e voltar aos

69

informes para divulgar as notícias do CONSU e informar que foram aprovados no

70

Conselho

71

Contabilidade Financeira e Aspectos Práticos de Operações de Mercado, porém, o último

72

não conseguiu passar pelo CONSU, pois a titulação de mestre travou a aprovação.

73

Explicou que o C.A já havia aprovado o perfil do candidato com titulação de mestre, mas

74

quando isso ficou esclarecido já não havia mais tempo para o Consu. Esse tópico

75

suscitou o debate acerca da divulgação dos concursos e do trabalho de comunicação da

76

instituição de uma forma geral. Todos concordaram que seria necessário trabalhar melhor

77

a imagem e incrementar a inserção nas mídias. Foi sugerida uma maior aproximação com

78

o Departamento de Comunicação Institucional da UNIFESP para apresentação das

79

demandas do campus Osasco. O Prof. Murilo comentou que a assessoria de

80

comunicação havia sido reforçada na gestão atual, citou a revista Entrementes e a

81

reabertura do canal de televisão. Ficou combinado que o Sr. Daniel Patini, jornalista, seria

82

convidado a participar da próxima reunião da Câmara, em fevereiro, além de ter os seus

83

telefones e endereço eletrônicos divulgados entre os docentes pela secretária executiva,

84

estreitando, assim, o canal de contato. O presidente retomou, então, a ordem do dia: 5)

85

Indicação dos membros do NDE do curso de Ciências Econômicas – Os nomes dos

86

cinco membros: Professores Doutores Alberto Handfas, Fábio Alexandre dos Santos,

87

Paulo Costacurta de Sá Porto, Daniela Verzola Vaz e Claudia Moraes, somados ao nome

88

do presidente, Prof. Dr. Eduardo Luis Machado, totalizando seis indicações, foram

89

aprovados por unanimidade; 6) Elaboração do NDE do Eixo Comum – Apesar de não

90

ser um curso, foi proposta a formação de um grupo para discutir os conteúdos e criar

91

espaço

92

interdisciplinaridade. A sugestão de elaboração do NDE foi acatada pelo representante do

de

para

Administração

determinar

3
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93

Eixo Comum, que se comprometeu a levar a proposta para o coordenador, Prof. Dr.

94

Marcello Simão Branco, e apresentar um esboço do documento em fevereiro/2014;

95

7) Semana de Calouros 2014 - Falou-se sobre reforçar a participação do corpo docente

96

na semana de recepção aos novos alunos, equilibrando o aspecto do ensino com o

97

aspecto social, já realizado pela Atlética. Foram sugeridas bancas de editoras que

98

possam oferecer preços diferenciados e mesas temáticas e de esclarecimento. O nome

99

do Prof. Dr. Júlio Cesar Zorzenon Costa foi aprovado como representante docente no

100

grupo que tratará da semana de calouros e ficou acordado que os outros colegas seriam

101

consultados sobre o interesse em fazer parte desse trabalho;

102

representantes para compor Grupo de Trabalho que irá estabelecer parâmetros

103

para as Câmaras de Graduação da UNIFESP -

104

da experiência do Prof. Pedro Chadarevian na UFSCar, sugeriu consultá-lo sobre a

105

possibilidade dele fazer parte dessa comissão;

106

requerimentos na Secretaria Acadêmica - O Prof. Murilo anunciou que o novo chefe

107

da Secretaria Acadêmica era o Sr. Marcelo Paes Siqueira e agradeceu ao Sr. Robson

108

Damasceno por ter aguardado pacientemente até a chegada do último ponto sem solicitar

109

inversão da ordem do dia e passou a palavra ao servidor. O Sr. Robson explicou que o

110

objetivo da secretaria era agilizar o fluxo de requerimentos e pediu que os docentes

111

instruíssem os alunos a sempre formalizarem junto à secretaria os pedidos de ordem

112

regimental, como atrasos, prazos para matrículas e /ou aproveitamento de estudos por

113

exemplo. E, ainda, explicar para os discentes que os critérios pedagógicos são

114

exclusivamente estabelecidos pelos professores. Foi falado que, apesar da extensa

115

pesquisa que fora feita no Regimento da Graduação, o documento não esclarece 100%

116

todas as questões e não oferece todas as respostas ou definições necessárias. Assim,

117

cabe aos professores dedicarem a atenção que achar pertinente aos casos omissos.

118

Ficou, então, acordado que o Regimento da Graduação a vigorar em 2014 deveria ser

119

encaminhado aos docentes. Finalizados todos os pontos da pauta, o presidente encerrou

120

a reunião. Eu, Maristela Bencici Feldman, lavrei esta ata.

121

8)

Escolha de

O Prof. Eduardo Machado, por saber

9) Critérios para deferimento de

Osasco, 13 de dezembro de 2013.
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____________________________________________

123

Prof. Dr. Murilo Leal Pereira Neto

124

Diretor Acadêmico

125

____________________________________________

126

Profa. Dra. Heloísa Candia Hollnagel

127

Representante do curso de Ciências Contábeis

128

____________________________________________

129

Prof. Dr. Mauri Aparecido de Oliveira

130

Vice-Coordenador do Eixo Comum

131

____________________________________________

132

Prof. Dr. Eduardo Luiz Machado

133

Coordenador do curso de Ciências Econômicas

134

____________________________________________

135

Prof. Dr. Arthur Bragança de Vasconcellos Weintraub

136

Coordenador do curso de Ciências Atuariais

137

____________________________________________

138

Prof. Dr. José Alexandre Althayde Hage

139

Representante do curso de Relações Internacionais
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140

____________________________________________

141

Prof. Dr. Bolivar Godinho de Oliveira

142

Representante do curso de Administração

143

144

____________________________________________

145

Sr. Robson Damasceno

146

Técnico em Assuntos Educacionais

147

____________________________________________

148

Sra. Maristela Bencici Feldman

149

Secretária Executiva

