Ministério da Educação
Universidade Federal de São Paulo
Campus Osasco
Câmara de Graduação

6ª Reunião Ordinária da Câmara de Graduação de 2018
21 de setembro de 2018 - Horário: 10h30min
Sala 103 - Campus Osasco
1

Ao vigésimo primeiro dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, realizou-se, na

2

Sala 103, Campus Osasco, localizado à Rua Angélica, número 100, Jardim das Flores,

3

município de Osasco, a Sexta Reunião Ordinária do ano de dois mil e dezoito da Câmara a de

4

Graduação da EPPEN – Escola Paulista de Políticas, Economias e Negócios, UNIFESP - Campus

5

Osasco, às dez horas e trinta minutos. Estiveram presentes a Prof.ª Dra. Marina Mitiyo

6

Yamamoto, Presidente da Câmara de Graduação e Coordenadora do Curso de Ciências

7

Contábeis, o Prof. Dr. Júlio Cesar Zorzenon Costa, Vice-Diretor Acadêmico do Campus Osasco,

8

Roberto Ferreira Junior, Chefe da Secretaria Acadêmica de Graduação, a Prof.ª Dra. Ismara

9

Izepe de Souza, Coordenadora do Curso de Relações Internacionais, o Prof. Dr. Flávio Tayra,

10

Coordenador do Curso de Ciências Econômicas, o Prof. Dr. Daniel Monteiro Huertas,

11

Coordenador do Eixo Comum, Prof.ª Dra. Fernanda Emy Matsuda, Coordenadora do NAE -

12

Núcleo de Apoio ao Estudante, a Prof.ª Dra. Miriam Christi Midori Oishi Nemoto,

13

Coordenadora do Curso de Administração, Andreas Leber, Chefe da Biblioteca, a discente

14

Pamela Naomi Oshima, representante discente do turno noturno e os convidados Ruy

15

Palmeiro, ProGrad - Secretaria Acadêmica Geral, Prof. Dra. Isabel Marian Hartmann de

16

Quadros, Pró-Reitora de Graduação, Prof. Dr. Fernando Sfair Kinker, Pró-Reitor Adjunto de

17

Graduação e o Prof. Dr. João Arantes, Eixo Multidisciplinar. A Prof.ª Marina Mitiyo Yamamoto,

18

iniciou os trabalhos com a solicitação da inversão de pauta para que o primeiro ponto de

19

pauta fosse a visita da Prof.ª Isabel e do Prof. Fernando, Pró-reitora e Pró-reitor adjunto

20

respectivamente. A sugestão foi aprovada por todos. Ordem do dia: 1. Visita da Pró-Reitora

21

- Devido a presença da Prof.ª Isabel Quadros e do Prof. Fernando Kinker todos os presentes

22

se apresentaram. Prof. Isabel lembrou que aproximadamente um ano atrás visitou Campus e

23

voltou para conhecer a nova composição da Câmara de Graduação e escutar um pouco sobre

24

o Campus referente as demandas, vivencias e realidades especificas. Prof. Isabel relatou e
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25

agradeceu a participação dos servidores e discentes do Campus na Feira do Guia do Estudante

26

que aconteceu recentemente e ressaltou que esse já foi um passo para ampliar a

27

comunicação, expondo mais a existência da UNIFESP. Prof.ª Isabel explicou sobre o reingresso

28

com vagas que sobram após todas as listas de chamada do SISU e sobre os mecanismos de

29

transferência de turno e de transferências internas e externas de cursos. Foi discutido

30

também sobre as chamadas do SISU e as matrículas. Roberto sugeriu que diminuíssem as

31

chamadas e que fosse declarado pelo candidato o interesse pela vaga. Prof. Isabel informou

32

que um sistema de matrícula misto que terá fases de matrículas online e fases presenciais,

33

serão mantidas as 7 (sete) chamadas, mas intercaladas entre on-line e presenciais, onde o

34

candidato poderá realizar uma pré-matrícula online e posteriormente efetivar sua matrícula

35

presencialmente. Esse sistema tem previsão para já ser utilizado no próximo ano. Prof.ª Isabel

36

informou que as vagas para pessoas deficiência continuam, mas o MEC fez algumas

37

alterações relativas a categorizar os tipos de deficiência para uma melhor distribuição das

38

vagas. Foi informado também que o Prof. João Amorim está coordenando a proposta para

39

que a UNIFESP passe a receber refugiados, os cursos futuramente irão se pronunciar quanto

40

a capacidade de receber esses refugiados e essa proposta está sendo discutida juntamente

41

com a PRAE. Prof.ª Marina informou que todos coordenadores foram avisados da Visita da

42

Pró-Reitora para que trouxessem questões relacionadas aos seu cursos e departamentos. O

43

Prof. Daniel Huertas, Coordenador do Eixo Multidisciplinar, trouxe então algumas demandas

44

relacionas ao Eixo. Um dos problemas acontece junto a subárea da Célula de Negócios, com

45

UC’s ministradas pelos professores João Arantes e Liége, que desde que ingressaram ao

46

Campus não tem sua carga horária completa. Outra questão está relacionada a rematrícula

47

que apresenta diversos problemas. Prof.ª Ismara relatou os problemas quanto a deferimento,

48

pois diversos alunos do integral se matriculam em UC’s do noturno ocupando vagas de alunos

49

que nativamente são do noturno. Prof. Isabel relatou que esse problema não é comum em

50

todos os Campi e que essas demandas devem chegar ao Conselho de Graduação para ser
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51

feita uma avaliação para melhoria e adequação do sistema, e que estes já vêm sendo

52

modernizados. Prof. Tayra relatou outro problema frequente, onde os alunos se matriculam

53

em diversas, UC’s para garantir vaga e acabam desistindo e trancando a UC, deixando essa

54

vaga ociosa. Roberto lembrou que no regimento diz que para um aluno cursar uma UC fora

55

do seu turno, é uma condição excepcional que deve ser avaliada pela coordenação do curso,

56

então sugeriu que aparecesse um aviso para a coordenação que este aluno que não é do

57

turno que está se matriculando, ou que esse tipo de matrícula fosse bloqueado e só

58

conseguisse ser efetivada com a autorização da coordenação. Prof. Marina alertou também

59

uma demanda que o Campus tem é a carência de professores. Retomando as demandas

60

trazidas pelo Prof. Daniel Huertas referente ao Eixo Multidisciplinar o Prof. João Arantes fez

61

uma apresentação sobre as dificuldades que vem enfrentando na implementação das UC’s

62

Estrutura e Dinâmica das Organizações (CN1), Elaboração e Gestão de Projetos (CN2) e

63

Sustentabilidade nas Organizações (CN3) pertencentes a Célula de Negócios (subárea do Eixo

64

Multidisciplinar), ministradas por ele e pela Prof.ª Liége Mariel Petroni. Prof. João Arantes

65

alertou que nos PPP alguns cursos tem as UC’s do Eixo Multidisciplinar como obrigatórias e

66

outros como optativas, e isso gera uma falta de procura dos alunos com isso uma ociosidade

67

do professor. Prof. João disse que para completar a sua carga horária exigida ele tem que dar

68

outras disciplinas no Campus ou Multicampi e essas dificuldades enfrentadas por ele causam

69

problemas na progressão docente e no andamento de sua pesquisa, fora problemas de saúde

70

e desmotivação tanto dele quanto da Prof. Liége. Prof. João disse que esse problema já vem

71

sendo discutido a anos, em 2015 o Departamento de Administração adicionou a UC Gestão

72

de Projetos como obrigatória e ministrada por um professor não concursado para esta

73

disciplina. Após diversas tentativas de solucionar o problema sem resultados em 2018 o

74

Departamento de Administração suspendeu a UC Gestão de Projetos substituindo pela UC

75

Métodos Ágeis de Produção também como obrigatória, porém a ementa desta nova UC é

76

muito semelhante à de Gestão de Projetos. Prof. João mostrou os documentos que
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77

comprovam essa sua apresentação e disse que acabaram todas alternativas para tentar

78

solucionar este problema, o problema é discutido em diversas instancias do Campus, mas

79

nunca resolvido. Prof. João Arantes informou que enviou a sua solicitação a CPPD - Comissão

80

Permanente do Pessoal Docente e irá encaminha à Prof. Isabel Quadros, Pró-Reitora de

81

Graduação. Prof. Isabel lamentou, mas informou que a ProGrad não tem o que fazer

82

diretamente para ajudar nesse caso, a única coisa que pode ser feito é uma mediação das

83

discussões, pois trata-se de um acordo entre o Eixo Multidisciplinar, os Departamentos e a

84

Direção Acadêmica. Prof. Júlio esclareceu que essa questão é antiga do Campus e vem se

85

prolongando, e que as UC’s têm 30 horas, e caso tivesse 60 horas a questão de carga horária

86

estaria resolvida, e sugeriu o encaminhamento para discussão deste assunto no ponto 4

87

(quatro), constante da pauta. Prof.ª Marina agradeceu a presença da Prof.ª Isabel e do Prof.

88

Fernando do Sr. Ruy Palmeiro. 2. Comissão da Coordenadoria de Avaliação da Pró-reitoria

89

de Graduação – Prof. Júlio informou que este assunto já foi pautado na Congregação do

90

Campus onde o Prof. João Tristan foi indicado como membro titular. Os coordenadores irão

91

levar para reunião da Comissão de Curso para trazerem sugestões de suplentes para próxima

92

reunião. 3. Criação de Comissão do Campus com os cursos que são objetos de avaliação do

93

ENADE. – Prof. Marina explicou que a ideia seria de criar um grupo colaborativo sobre as

94

decisões do ENADE. Prof. Júlio sugeriu e todos presentes concordaram de pautar ou dar como

95

informe em todas as reuniões da Câmara de Graduação as atualizações referentes ao ENADE

96

e a troca de e-mail entre os Coordenadores de Cursos. 4. Matrícula fora do prazo de Leticia

97

Falararo e Ivan Betinas (Curso de Ciências Econômicas) – Roberto explicou que tratasse de

98

inclusão de uma UC fora do prazo, e na resolução das atribuições da Câmara de Graduação

99

não consta como competência a de decidir sobre esse tipo de solicitação e segundo Portaria

100

Normativa da ProGrad nº 03 de 25 de maio de 2016 que regula o procedimento de

101

rematrícula para todos os cursos de graduação da UNIFESP no seu Art. 19 – Não haverá, em

102

qualquer hipótese, desistência de UCs e/ou inclusão de novas UCs fora do prazo previsto no
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103

calendário de rematrícula. E no Art. 22 - Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-reitora

104

de Graduação. Com base nisso Roberto solicitou a retirada deste ponto da pauta. Foi decidido

105

a devolução do processo com a solicitação dos alunos para a coordenação do Curso de

106

Ciências Econômicas tomar as providencias junto a Direção Acadêmica e a ProGrad. 5.

107

Comissão de Trabalho sobre Células de Negócios (Elaboração e Gestão de Projetos; Estrutura

108

e Dinâmica das Organizações) – Foi decidido o agendamento de uma reunião extraordinária

109

da Câmara de Graduação para a discussão referente a Comissão de Trabalho sobre Células

110

de Negócios. Não havendo mais pontos de pauta a serem discutidos nesta reunião, a Prof.ª

111

Dra. Marina Mitiyo Yamamoto, Presidente da Câmara de Graduação da EPPEN – Escola

112

Paulista de Políticas, Economias e Negócios, UNIFESP - Campus Osasco, concluiu os trabalhos

113

e deu a reunião por encerrada. Eu Tatiana Travassos de Menezes, Secretária Executiva, lavrei

114

a presente ata que, depois de aprovada, será assinada pela Presidente da Câmara de

115

Graduação e os demais membros da Câmara de Graduação presentes à reunião. Osasco, vinte

116

e um de setembro de 2018.
Presidente da Câmara de Graduação – Campus Osasco
Prof.ª Dra. Marina Mitiyo Yamamoto

________________________________________________________

Membros da Câmara de Graduação – Campus Osasco
Andreas Leber

________________________________________________________

Prof. Dr. Daniel Huertas

________________________________________________________

Prof. Dr. Fabio Cesar Venturini

________________________________________________________

Prof. Dr. Flavio Tayra

________________________________________________________

Prof.ª Dra. Fernanda Emy Matsuda

________________________________________________________

Prof. Dr. Fernando Sfair Kinker

________________________________________________________

Prof. Dra. Isabel Hartmann de Quadros

________________________________________________________
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Prof.ª Dra. Ismara Izepe de Souza

________________________________________________________

Prof. Dr. João Arantes

________________________________________________________

Prof. Dr. Júlio Cesar Zorzenon Costa

________________________________________________________

Prof.ª Dra. Miriam Christi Midori Oishi

________________________________________________________

Pamela Naomi Oshima

________________________________________________________

Roberto Ferreira Junior

________________________________________________________

Ruy Palmeiro

________________________________________________________

Secretária Executiva
Tatiana Travassos de Menezes

________________________________________________________

117
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