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3ª Reunião Ordinária da Câmara de Graduação de 2018 
11 de maio de 2018 - Horário: 10h30min – Auditório - Campus Osasco 

  

Ao decimo primeiro dia do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, realizou-se, no Auditório da 1 

UNIFESP, campus Osasco, localizado à Rua Angélica, número 100, Jardim das Flores, município de 2 

Osasco, a terceira Reunião Ordinária do ano de dois mil e dezoito da Câmara de Graduação da 3 

UNIFESP, Campus Osasco, às dez horas e trinta minutos. Estiveram presentes a Prof.ª Dra. Karen 4 

Fernandez Costa, Vice-Presidente da Câmara de Graduação do Campus Osasco e coordenadora do 5 

Curso de Relações Internacionais, a Prof.ª Dra. Luciana Massaro Onusic, Dieretora Acadêmica, 6 

Marcelo Rogine Domingues Biancolin, representando a Secretaria de Graduação, o Prof. Dr. Antônio 7 

Saporito, vice coordenador do Curso de Ciências Contábeis, o Prof. Dr. Celso Takashi Yokomiso, vice 8 

coordenador do Curso de Ciências Atuariais, o Prof. Dr. Daniel Monteiro Huertas,, coordenador do 9 

Eixo Comum,  Carlos Eduardo Dias, representante do NAE - Núcleo de Apoio ao Estudante e a Prof.ª 10 

Dra.  Miriam Christi Midori Oishi Nemoto, coordenadora do Curso de Administração. A Prof.ª Karen 11 

Fernandez Costa, iniciou a reunião informando que a Prof.ª Marina estava impossibilitada de 12 

comparecer e que ela iria presidir a reunião e deu início aos trabalhos com a divulgação dos 13 

informes e a discussão dos pontos de pauta, que ocorreu da seguinte forma: Informes: 1. Secretaria 14 

de Graduação – Marcelo solicitou que as coordenações de cursos, que ainda não devolveram os 15 

apontamentos das matrizes curriculares a Secretaria Acadêmica, devem fazê-lo. E solicitou também, 16 

que cada curso, informe o nome dos docentes responsáveis pelo deferimento das rematrículas, para 17 

que a ProGrad seja informada e libere o acesso no sistema a esses docentes. Prof. Daniel solicitou 18 

que essas matrizes sejam encaminhadas também a coordenação do eixo, para verificar se foi feita 19 

alguma alteração em relação ao Eixo Multidisciplinar. Prof. Celso, vice coordenador de Atuárias, 20 

solicitou mais uma semana para entrega, pois a matriz ainda está sendo discutida no NDE.  Prof.ª 21 

Karen sugeriu que os cursos enviem o material a Secretária Acadêmica e a Secretaria encaminhe 22 

esse material para a Coordenação do Eixo Multidisciplinar. 2. Departamento Multidisciplinar – Prof. 23 

Daniel informou que no Departamento Multidisciplinar estão rediscutindo a representação do Eixo 24 

nos cursos. O representante e o suplente no curso serão os mesmos do NDE deste curso. O 25 

professor do Departamento Multidisciplinar pode representar o Eixo em mais de um curso e os 26 

nomes sairão no dia 25 de maio após decisão em reunião. 3. Direção Acadêmica - Congresso 27 

acadêmico foi descentralizado e será organizado pelo Campus. O congresso acontecerá dias 11 e 12 28 
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de junho. A programação será disponibilizada no site do Congresso.   Ordem do dia: 1. Sistema de 29 

Ingresso para o Vestibular 2019 - (Anexo 1 – Alteração do Curso de Administração) Prof. Karen 30 

informou que os Cursos de Relações Internacionais, Ciências Contábeis, Ciências Atuarias irão 31 

manter os mesmos critérios no Sistema de Ingresso para o Vestibular 2019. O Curso de Ciências 32 

Econômicas não está presente e não enviou nenhuma correção, então acreditasse que não irá 33 

alterar. Prof.ª Mirian justificou as alterações no sistema de ingresso para o vestibular 2019. A 34 

alteração da nota foi em Matemática e Suas Tecnologias que teve o peso aumentado de 2 (dois) 35 

para 2,5 (dois e meio), Ciências Humanas e Suas Tecnologias que teve o peso aumentado de 2 (dois) 36 

para 2,5 (dois e meio) e Ciências da Natureza e Suas Tecnologias que teve o peso reduzido de 2 37 

(dois) para 1 (um) para os dois períodos Integral e Noturno . A proposta foi aprovada com 1 38 

abstenção. 2. Solicitação da aluna Claudia Ferreira dos Santos - Administração (Anexo 2) – Prof.ª 39 

Miriam expôs que a aluna solicitou revisão de notas aluna alegando que o Professor Emerson 40 

utilizou critérios diferentes de avaliação de provas e trabalhos entre os alunos e se considerou 41 

injustiçada na disciplina de Métodos Quantitativos. Aluna entrou com o recurso solicitando revisão 42 

de nota. A solicitação da aluna foi feita após o professor já ter realizado a revisão das notas em sala 43 

de aula, uma vez que não aceitava a nota atribuída a ela. A solicitação da aluna passou pela 44 

comissão de curso que indeferiu, uma vez que o critério de correção é responsabilidade do 45 

professor. Como a aluna solicitou novamente a revisão, o curso decidiu para encaminhar para a 46 

Câmara de Graduação. A aluna alega ser injustiçada e assediada uma vez que foi representante de 47 

sala e levava as demandas dos alunos ao conselho de curso. Segundo Marcelo, a solicitação da aluna 48 

não compete a Câmara de Graduação. A Câmara de Graduação julgou improcedente a solicitação da 49 

aluna, uma vez que não cabe a está instancia avaliar e julgar revisões de nota, sendo essa questão 50 

de inteira responsabilidade da Comissão de Curso, que já julgou indeferida tal solicitação. Em 51 

relação à questão do assédio, mencionado pela aluna, a Câmara de Graduação indica que a aluna 52 

procure as instâncias adequadas para tal demanda, uma vez que não tem condições de avaliar o 53 

caso. 3. Funcionamento da EPPEN - Campus Osasco - nos dias de jogos do Brasil – Os jogos do Brasil 54 

que poderão impactar nas atividades da EPPEN serão dia 22/06 as 09:00 e dia 27/06 as 15:00. Nos 55 

anos anteriores a Pró Reitoria de Gestão com pessoas se pronunciaram a respeito do horário de 56 

funcionamento nos dias de jogos do Brasil. Como ainda não recebemos nenhuma informação da 57 

Reitoria decidimos, nesse primeiro momento, fica acordado que durante os jogos do Brasil na copa 58 
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as atividades na EPPEN ficaram suspensas uma hora antes do jogo e uma hora depois do termino do 59 

jogo. Aprovada por unanimidade. 4. Trancamento de Matrícula Extraordinário - Hendrik Horikawa 60 

Martins - Ciências Atuariais - (Anexo 3) – Prof. Celso informou que o aluno Hendrik solicitou o 61 

trancamento em virtude de problemas sérios de saúde e o seu médico solicitou o seu afastamento 62 

das atividades letivas. A solicitação do aluno foi aprovada na Comissão de Curso e encaminhada para 63 

a Câmara para apreciação. Os presentes aprovaram o trancamento do aluno de forma unânime. Não 64 

havendo mais pontos de pauta a serem discutidos nesta reunião, a Prof.ª Dra. Karen Fernandez 65 

Costa, Vice-Presidente da Câmara de Graduação do Campus Osasco, concluiu os trabalhos e deu a 66 

reunião por encerrada. Eu Tatiana Travassos de Menezes, Secretária Executiva, lavrei a presente ata 67 

que, depois de aprovada, será assinada pela Presidente da Câmara de Graduação do Campus Osasco 68 

e os demais membros da Câmara de Graduação presentes à reunião. Osasco, onze de maio de 2018. 69 

Presidente da Câmara de Graduação – Campus Osasco 

Prof.ª Dra. Karen Fernandez Costa ________________________________________________________ 

Membros da Câmara de Graduação – Campus Osasco 

Prof. Dr. Antônio Saporito ________________________________________________________ 

Carlos Eduardo Dias ________________________________________________________ 

Prof. Dr. Celso Takashi Yokomiso ________________________________________________________ 

Prof. Dr. Daniel Monteiro Huertas ________________________________________________________ 

Prof.ª Dra. Luciana Massaro Onusic ________________________________________________________ 

Marcelo Rogine Domingues Biancolin ________________________________________________________ 

Prof.ª Dra. Miriam C. M. Oishi Nemoto ________________________________________________________ 

Secretária Executiva  

Tatiana Travassos de Menezes ________________________________________________________ 
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