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

1ª Reunião Ordinária da Câmara de Graduação de 2018
06 de fevereiro de 2018 - Horário: 10h30min – Sala 103 - Campus Osasco
1

Ao sexto dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, realizou-se, no Auditório da

2

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

3

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

4

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

5

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

6

Mitiyo Yamamoto, Presidente da Câmara de Graduação da EPPEN e Coordenadora do Curso

7

de Ciências Contábeis, Prof.ª Dra. Luciana Massaro Onusic, Diretora Acadêmica, Prof.ª Dra.

8

Karen Fernandez Costa, Coordenadora do Curso de Relações Internacionais, o Prof. Dr.

9

Douglas Mendosa, Coordenador do Núcleo de Apoio ao Estudante, o Prof. Dr. Flavio Tayra,

10

Coordenador do Curso de Ciências Econômicas, Prof. Dr. Fábio Venturini, eixo Multidisplinar,

11

o Prof. Dr. Celso Takashi Yokomiso, Vice Coordenador do Curso de Ciências Atuariais, Prof.

12

Dr. Emerson Gomes do Santos, Vice Coordenador do Curso de Administração, Sr. Andreas

13

Leber, representando a Comissão de Apoio à Biblioteca, Alessandra Ramada da Matta,

14

representante do NAE - Núcleo de Apoio ao Estudante, a discente Pamela Naomi Oshima,

15

representante discente do turno noturno e o discente Gabriel Luis M. Baptista, Presidente da

16

Associação Atlética Unifesp Osasco. A Prof.ª Marina Mitiyo Yamamoto, sugeriu que a reunião

17

se iniciasse com Ordem do dia que consiste na apresentação da Proposta da Comissão para

18

Recepção dos Calouros de 2018 e em seguida fossem feitos os informes. A proposta foi

19

aceita pelos presentes, iniciando-se a reunião. Ordem do dia: 1. Comissão para recepção

20

dos calouros 2018 - O aluno Gabriel informou que a Liga Piratas, composta pelos Centro

21

Acadêmicos e Coletivos, (únicas entidades que não fazem parte são a EPPEN Jr. e o CACON),

22

elaborou uma programação com base nas atividades do ano anterior. Prof.ª Luciana alertou

23

da importância da necessidade da criação de uma Comissão Organizadora para Recepção

24

dos Calouros 2018 composta por Docentes, Discentes e Taes (Secretaria Acadêmica,

25

Biblioteca e NAE) e que a proposta elaborada por essa comissão deverá ser aprovada em
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26

uma reunião extraordinária da Câmara de Graduação. O Gabriel sugeriu na proposta da Liga

27

Piratas que a recepção acontecesse de 05 a 09 de março é devido as listas de chamada, para

28

atingir o maior público possível. A Liga tem a intensão de institucionalizar a Semana junto a

29

Câmara de Extensão para que incentive a participação dos veteranos. Os professores

30

presentes sugerem que algumas das atividades propostas podem ser realizadas no decorrer

31

do ano, e não na semana de integração, nesses dias o ideal é uma apresentação da EPPEN,

32

talvez uma aula magna que abranja os cursos na aera de negócios, terceiro setor ou algum

33

outro tema. Prof.ª Luciana lembrou que no ano passado recebeu diversas reclamações de

34

alunos veteranos de não ter aula nessa semana de integração, a EPPEN estava vazia nesses

35

dias. Gabriel sugeriu que a presença nessa semana fosse facultativa. Prof.ª Luciana alertou

36

que legalmente, como Diretora, não tem esse pode de interferir em sala de aula. Gabriel

37

lembrou que muitos professores na primeira semana só apresentam o programa e liberam

38

os alunos. Em cima disso a Prof.ª Luciana sugeriu que as atividades fossem marcadas para o

39

final da tarde, por exemplo depois das 15h30min, onde os veteranos poderão participar das

40

atividades uma vez que já estão no campus para a aula. Prof.ª Marina sugeriu o

41

encaminhamento para a escolha das datas que que a Recepção dos Calouros. As propostas

42

de datas foram: a) de 26 de fevereiro a 02 de março; b) de 26, 27, 28 de fevereiro e 8 e 9 de

43

março, em ambos os casos sem a suspensão de aulas dos veteranos. A proposta de 26 de

44

fevereiro a 02 de março foi a aprovada com 7 (sete) votos. A proposta de 26, 27, 28 de

45

fevereiro e 8 e 9 de março teve 2 (dois) votos e uma pessoa se absteve. A comissão irá

46

negociar nos cursos um período para que os veteranos possam participar das atividades de

47

Integração. A Comissão para Recepção dos Calouros 2018 foi aprovada com a seguinte

48

composição: Pamela Oshima (discente), Gabriel Baptista (discente), Andreas Leber

49

(biblioteca) – Fará também a ligação com a secretaria acadêmica para reserva de salas),

50

Nae, Fábio Venturini (eixo multidisplinar), Lucia Barros e Emerson Gomes (administração),

51

Raphael Garcia (atuariais), Karen Fernandez (relações Internacionais), Marina Yamamoto
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52

(contábeis) e Flavio Tayra (economia). Ficou agendada uma reunião da Comissão para

53

Recepção dos Calouros 2018 para o dia 16 de fevereiro, as 10 horas para a elaboração da

54

proposta de atividades. Está proposta deverá ser apresentada na Reunião Extraordinária da

55

Câmara de Graduação no dia 23 de fevereiro. Informes: 1. Diretoria Acadêmica – Prof.ª

56

Luciana informou que no dia anterior, iniciaram as matrículas dos calouros, que foram

57

recebidos com grande entusiasmo pelos veteranos presentes durante todo o período,

58

inclusive os últimos calouros a se matricularem no dia tiveram uma grande recepção. Prof.ª

59

Luciana parabenizou os alunos por essa iniciativa e notificou que 140 alunos se matricularam

60

ontem e que devido as matrículas a Secretaria Acadêmica está fazendo um horário especial,

61

a Biblioteca e Secretaria Integrada também estão auxiliando nas matrículas. Alessandra,

62

secretaria do NAE, informou que foram convocados 37 alunos com deficiência, e também

63

elogiou a recepção dos calouros. Prof. Douglas informou que por conta da inclusão, na

64

semana anterior o NAE conduziu um Curso de Extensão de dois dias, voltados aos bolsistas e

65

voluntários do NAE para sensibilizar a inclusão, acolhimento e permanência desses alunos

66

com deficiência a UNIFESP. Prof. Luciana informou que foi informada que os professores de

67

primeiro semestre receberam um link para um curso on-line sobre a inclusão, mas foi

68

solicitado que os outros recebam também esse curso. 2. Biblioteca – Não tem informes, mas

69

também parabenizou os alunos envolvidos nas atividades das matrículas dos calouros. 3.

70

Exclusão do Ponto de Pauta - Apresentação dos pareceres do Projeto Político Pedagógico

71

do futuro Curso de Direito – Prof. Luciana esclareceu sobre a falta de um prazo estipulado

72

para a entrega dos pareceres e a não entrega dos pareceres do Projeto Político Pedagógico

73

do Curso de Direito. A data do dia 16 de fevereiro foi estipulada para o envio dos pareceres

74

para a Câmara de Graduação para chegarem a tempos de serem encaminhados na

75

convocação da Reunião Extraordinária do dia 23 de fevereiro. Não havendo mais pontos de

76

pauta a serem discutidos nesta reunião, a Prof.ª Dra. Marina Mitiyo Yamamoto, Presidente

77

da Câmara de Graduação do Campus Osasco, concluiu os trabalhos e deu a reunião por
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78

encerrada. Eu Tatiana Travassos de Menezes, Secretária Executiva, lavrei a presente ata

79

que, depois de aprovada, será assinada pela Presidente da Câmara de Graduação do Campus

80

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

81

fevereiro de 2018.
Presidente da Câmara de Graduação – Campus Osasco
Prof.ª Dra. Marina Mitiyo Yamamoto
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Membros da Câmara de Graduação – Campus Osasco
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Prof.ª Dra. Karen Fernandez Costa
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Prof. Dr. Douglas Mendosa

________________________________________________________

Prof. Dr. Flavio Tayra

________________________________________________________

Prof. Dr. Fábio Venturini

________________________________________________________

Prof. Dr. Celso Takashi Yokomiso

________________________________________________________

Prof. Dr. Emerson Gomes do Santos

________________________________________________________

Andreas Leber

________________________________________________________

Pamela Naomi Oshima

________________________________________________________

Gabriel Luis M. Baptista

________________________________________________________

Alessandra Ramada da Matta

________________________________________________________

Secretária Executiva
Tatiana Travassos de Menezes
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