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1 ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE GRADUAÇÃO DA UNIFESP, CAMPUS
2 OSASCO, EM 08.04.2016.
3 Ao oitavo dia do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis, realizou-se, no auditório da UNIFESP,
4 campus Osasco, localizado à Rua Angélica, número 100, Jardim das Flores, município de Osasco, a
5 terceira Reunião Ordinária do ano de dois mil e dezesseis da Câmara de Graduação da UNIFESP,
6 campus Osasco, às onze horas. Estiveram presentes a Profa. Dra. Luciana Massaro Onusic, Diretora
7 Acadêmica do campus Osasco, que presidiu a reunião, o Prof. Dr. Júlio César Zorzenon Costa,
8 Vice-Diretor Acadêmico, a Profa. Dra. Karen Fernandez Costa, coordenadora do curso de Relações
9 Internacionais, a Profa. Dra. Ismara Izepe de Souza, coordenadora do Núcleo de Apoio ao
10 Estudante, a Profa. Dra. Nena Geruza Cei, coordenadora do curso de Ciências Contábeis, o Prof. Dr.
11 Luis Hernan Contreras Pinochet, coordenador do curso de Administração, a Profa. Dra. Daniela
12 Verzola Vaz, vice-coordenadora do curso de Ciências Econômicas, o Prof. Dr. Ricardo Hirata Ikeda,
13 coordenador do curso de Ciências Atuariais, o Prof. Dr. Salvador Andres Schavelzon, vice14 coordenador do Eixo Comum, o senhor Roberto Ferreira Júnior, representando a Secretaria de
15 Graduação e a senhora Elaine Hipólito dos Santos Costa, vice-presidente da Comissão de Apoio à
16 Biblioteca. Também esteve presente o Prof. Dr. Daniel Monteiro Huertas. Esteve ausente o
17 representante discente do noturno, senhor Tiago Colombini. A reunião fora agendada para tratar da
18 seguinte pauta: I) Expediente: a) aprovação da ata da reunião ordinária do dia 28 de março. II)
19 Informes: a) Direção Acadêmica. b) Secretaria de Graduação. c) Biblioteca. III) Ordem do Dia:
20 1) Participação da EPPEN na VI Feira das Profissões do Toufic Joulian dia 11/06. 2) Apresentação
21 do NAE sobre o Projeto PEC-G. 3) Ratificação do PPC do curso de Ciências Atuariais. 4) Vagas de
22 Docentes (Planejamento). 5) Discussão sobre abreviação do tempo de duração dos cursos de
23 graduação. Inaugurando a reunião, a professora Luciana cumprimentou, agradeceu a presença de
24 todos e abriu o Expediente, submetendo a ata do dia 28/03/2016 para aprovação. A ata foi aprovada
25 por unanimidade. Na sequência a professora Luciana fez um esclarecimento sobre a suplência do
26 Eixo Comum. O professor Daniel Huertas teria direito a voz, mas não a voto, pois o terceiro
27 suplente do curso era o professor Murilo. Como havia um assunto importante de vagas a ser tratado,
28 o vice-coordenador do Eixo Comum, professor Salvador, preferiu permanecer na reunião. Iniciando
29 a seção de Informes a professora Luciana disse que iria encaminhar à Congregação o assunto dos
30 professores que dão aula no mestrado e na graduação, pois a graduação está deficitária e não está
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31 sendo atendida adequadamente. Após discussões iniciais o tema de pauta para a Congregação foi
32 aprovado por unanimidade. Na sequência, a professora Luciana disse que a professora Nena sugeriu
33 um curso de férias para sanar os problemas de retenções e a professora Luciana sugeriu fazer esse
34 pedido a ProGrad, pois a Secretaria de Graduação do campus não teria condições de realizar tal
35 tarefa no momento. Aprovado por unanimidade a confecção de uma carta pela Câmara de
36 Graduação solicitando o curso de férias à ProGrad. Dando continuidade à seção de informes, com a
37 palavra, a vice-presidente da Comissão de Apoio à Biblioteca, senhora Elaine Hipólito, informou
38 que existem alguns alunos que estão fazendo trabalho voluntário na biblioteca e, com a ajuda deles,
39 conseguiram colocar 3 mil livros que estavam sem etiqueta no acervo. Informou e agradeceu aos
40 professores João Arantes, João Tristan, Fábio Venturini e Emerson Gomes que estão com alguns
41 projetos para auxílio em algumas atividades na biblioteca. A senhora Elaine deixou registrado
42 também se caso mais algum docente tenha interesse em ajudar, a biblioteca está aberta. Em relação
43 ao problema de espaço, a chefe da biblioteca disse que algumas readequações foram feitas com o
44 auxílio da nossa arquiteta, Haluane Santana, e conseguiram receber mais 10 estantes, retiraram
45 outros objetos do setor para poder ampliá-lo e isso poderá sanar o problema por uns dois anos mais
46 ou menos. Informou também que enviou divulgação dos treinamentos da base de dados ProQuest,
47 sendo o primeiro deles dia 12/04, às 10h. As datas estão divulgadas no site do campus e no blog da
48 biblioteca. Informou também que os novos pedidos de livros estão abertos até o dia 22/04 e pediu
49 que reforçassem a informação aos docentes. O último informe proferido pela biblioteca foi que dia
50 10/05 acontecerá um evento promocional de base de dados que a biblioteca assina. Serão palestras
51 sobre direitos autorais e produção científica. Neste momento, a professora Luciana complementou
52 dizendo que a biblioteca também é uma das prioridades da gestão e que desde janeiro eles
53 combinaram da possibilidade da arquiteta fazer um novo layout para otimização do espaço.
54 Informou também que ainda falta espaço para os estudantes estudarem, porém, infelizmente, não
55 temos salas de aulas disponíveis e eles, então, utilizam o espaço reduzido do aquário e a direção
56 está trabalhando para resolver essas questões. Ela informou também que foi feito um pedido à
57 biblioteca de São Paulo para enviarem pessoas para nos ajudar a cadastrar os livros de Ciências
58 Atuariais e a senhora Maria Eduarda, chefe das bibliotecas, se comprometeu a enviar duas pessoas,
59 porém, até o momento, ainda não obtivemos nenhuma resposta. Informou também que a professora
60 Soraya irá liberar estagiários aos campi e a professora Luciana alocará 4 deles na biblioteca.
61 Registrou também o agradecimento ao campus de São José dos Campos e a seus diretores que nos
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62 doaram estantes. Não tínhamos recursos e eles forneceram também o transporte para trazer até
63 Osasco. A professora Luciana informou também que dia 17/05 serão abertos os envelopes da
64 licitação do campus Quitaúna para assinarmos o contrato do novo prédio. Com a palavra, o senhor
65 Roberto Ferreira informou que os ingressantes 2016 já estão com o número de matrícula e
66 agradeceu aos docentes pelo empenho na análise dos pedidos de aproveitamento de estudos. Com a
67 palavra, a professora Luciana agradeceu a secretaria de graduação, pois tivemos um pedido urgente
68 na última quarta-feira para entrarmos com a matriz curricular de Ciências Atuariais no sistema
69 universitário e a secretaria fez rapidamente a tarefa. Abrindo a seção da Ordem do Dia, a professora
70 Luciana submeteu o primeiro item da pauta: Participação da EPPEN na VI Feira das Profissões
71 do Toufic Joulian dia 11/06. O professor Júlio informou que, inicialmente, a Câmara de Graduação
72 deveria aprovar ou não a participação da EPPEN na referida feira para depois planejarmos as
73 propostas de trabalho e as pessoas que irão representar a nossa escola. Após discussões a
74 participação da EPPEN na VI Feira de Profissões da Toufic Joulian foi aprovada por unanimidade.
75 Na sequência, a professora Ismara passou a tratar do segundo ponto da pauta: Apresentação do
76 NAE sobre o Projeto PEC-G. Ela passou algumas informações do projeto para que os
77 coordenadores pudessem levar às Comissões de Cursos para verem se estamos preparados a receber
78 esses alunos. Neste momento, com a palavra, a professora Karen informou que o curso de Relações
79 Internacionais recebeu da ProGrad o pedido de confirmação de receber dois alunos desse projeto.
80 Ela informou que Relações Internacionais foi o único curso da EPPEN a ser solicitado. O professor
81 Luis Hernan informou que o assunto foi pautado na reunião da Comissão de Curso de
82 Administração que demonstrou preocupação, já que não possuímos ainda moradia estudantil,
83 enfrentamos problemas de segurança e, por isso, o curso decidiu que ainda não é o momento para
84 isso, mas que são favoráveis sim a receber e a enviar estudantes e professores para o exterior
85 quando tivermos tudo adequado. A professora Ismara, com a palavra, informou que o NAE não
86 conseguiu a informação oficial da PRAE de quantos alunos estrangeiros a Unifesp possui
87 atualmente, porém, em 2014, eram 8. Ela informou também que em SJC há um aluno de Angola
88 que não é bolsista, não apresenta problema financeiro e qualquer outro problema. O campus que
89 teve problemas em relação a isso foi Diadema, como falta de informações da alçada da ProGrad e
90 do NAE, dificuldades na apresentação de documentação etc. Ela informou que a equipe do NAE
91 Osasco está apta a receber, a fazer o acolhimento, incluindo o socioeconômico, já que é previsto
92 pelo Promisaes uma bolsa de aproximadamente 600 reais, o que não é suficiente, mas que é possível
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93 contemplar esses alunos. Também informou que a equipe e os alunos bolsistas BIG também
94 poderiam ajudar em questões de choques culturais, moradia etc. A professora Ismara acredita que ao
95 trazer esses alunos estaríamos contribuindo para um projeto maior do país em termos de política
96 externa e inserção internacional que é reforçar os laços com países em desenvolvimento e
97 aproximação cultural. Ela disse também que se fosse para recebermos muitos alunos poderíamos
98 enfrentar problemas, mas, por enquanto, seriam poucos alunos e teríamos condições de fazer esse
99 acolhimento. Neste momento, a professora Luciana perguntou se além da Promisaes esses alunos
100 poderiam receber bolsas da própria Unifesp como alimentação etc. A professora Ismara disse que
101 iria conformar com a equipe do NAE, mas acreditava que não poderia acumular bolsas. A
102 professora Nena, com a palavra, disse que a questão da alimentação é crucial e na USP o restaurante
103 universitário abre aos fins de semana e na EPPEN apenas oferece o almoço aos sábados. Após
104 discussões ficou decidido que cada curso decidirá se vão aderir ou não ao PEC-G. Na sequência, a
105 Câmara de Graduação passou a tratar do terceiro item de pauta: Ratificação do PPC do curso de
106 Ciências Atuariais. Com a palavra, a professora Luciana informou que o material enviado pela
107 coordenação do curso foi encaminhado aos pareceristas, porém, o professor Murilo não conseguiu
108 realizar a tarefa, pois estava em um congresso, a professora Luciana não conseguiu realizar e a
109 professora Heloisa realizou, porém não se sentiu à vontade para enviar devido aos dois outros
110 pareceristas não terem conseguido enviar seus documentos. A professora Luciana sugeriu à
111 coordenação de Ciências Atuariais que uma reunião extraordinária fosse marcada para tratarem
112 desse assunto ou que tratássemos na reunião ordinária do dia 13 de maio. O professor Ricardo Ikeda
113 disse que o assunto poderia ser tratado na reunião de maio sem prejuízos. Ficou decidido pela
114 Câmara de Graduação que o item retornaria como pauta na reunião do dia 13 de maio. Na
115 sequência, a Câmara de Graduação passou a tratar do quarto item da pauta: Vagas de Docentes
116 (Planejamento). As vagas de docentes para os cursos foram discutidas e distribuídas aos cursos pela
117 Câmara de Graduação e o resultado da discussão está anexado a esta ata. Dando continuidade à
118 reunião, os conselheiros passaram a tratar do quinto e último item da pauta: Discussão sobre
119 abreviação do tempo de duração dos cursos de graduação. Com a palavra, a professora Nena disse
120 que fez parte da comissão que estava tratando desse assunto na ProGrad e que enviou os
121 documentos aos coordenadores de cursos para tratarem com seus professores e enviarem sugestões.
122 Como a ProGrad queria uma resposta até hoje e os cursos não amadureceram ideias, a Câmara de
123 Graduação decidiu que os coordenadores de cursos ficassem atentos na reunião do Conselho de
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124 Graduação do dia 20 de abril, que tratará do assunto. Nada mais havendo a tratar, a Profa. Dra.
125 Luciana Massaro Onusic agradeceu a presença de todos e a reunião foi encerrada e eu, Ricardo
126 Vieira Bertoldo, Secretário Executivo, lavrei a ata que vai assinada pelos presentes.

___________________________________
Profa. Dra. Luciana Massaro Onusic

_________________________________

Diretora Acadêmica

Prof. Dr. Julio Cesar Zorzenon Costa
Vice-Diretor Acadêmico

___________________________________
Profa. Dra. Nena Geruza Cei
Coordenadora

do

curso

de

Ciências

Contábeis

____________________________________
Roberto Ferreira Júnior
Representante da Secretaria de Graduação

_________________________________
Profa. Dra. Karen Fernandez Costa
Coordenadora

do

curso

de

Relações

Internacionais

____________________________________
Profa. Dra. Daniela Vaz
Vice-coordenadora de Ciências Econômicas

____________________________________

___________________________________

Profa. Dra. Ismara Izepe de Souza

Elaine Hipólito dos Santos Costa

Coordenadora do Núcleo de Apoio ao

Vice-Presidente da Comissão de Apoio à

Estudante

Biblioteca

____________________________________

____________________________________

Prof. Dr. Luis Hernan Contreras Pinochet

Ricardo Vieira Bertoldo

Coordenador do curso de Administração

Secretário Executivo
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Anexo - Vagas do Pacto Ainda Não Preenchidas
1. 82 Professores
2. Vagas Desocupadas – Paradas = 6
2.1

Ciências Atuariais = 2 = 1 (Prof. Joelson)+ 1 (em branco)

2.2

Ciências Contábeis = 2 = 1(Profa. Marina) + 1 (Fin. Merc)

2.3

Relações Internacionais = 1 = Prof. Flávio (UFABC)

2.4

Administração = 1 = Administração Geral - Presa

3. Desocupadas – Direcionadas Concurso = 3
3.1

Ciências Atuariais = Psicologia Atuarial

3.2

Ciências Contábeis = Perícia

3.3

Ciências Econômicas= Economia Financeira

4. da Expansão (novas) = 11
4.1

Ciências Atuariais = 5 + 1 (espera)

4.2

Administração = 1

4.3

Ciências Contábeis = 1

4.4

Ciências Econômicas = 1

4.5

Eixo Comum = 1

4.6

Relações Internacionais = 1

5. Resumo:
Curso/Eixo

Núm Prof
Atual

Paradas

Administração

15

01

Ciências Atuariais

08

02

Ciências Contábeis

13

02

Ciências Econômicas

15

Eixo Comum

16

Concursos

Expansão

Total
Final

01

17

01

05 + 01 em
espera

17

01

01

17

01

01

17

01

17
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Relações Internacionais

15

01

01

17
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