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4ª Reunião Ordinária da Câmara de Graduação de 2018 

15 de junho de 2018 - Horário: 10h30min – auditório - Campus Osasco  

Ao decimo quinto dia do mês de junho 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 Quarta 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. Marina 4 

Mitiyo Yamamoto, Presidente da Câmara de Graduação do Campus Osasco e coordenadora do Curso 5 

de Ciências Contábeis, o Prof. Dr. Julio Cesar Zorzenon Costa, vice-diretor Acadêmico, Roberto 6 

Ferreira Junior, Chefe da Secretaria Acadêmica de Graduação, a Prof.ª Dra. Karen Fernandez Costa, 7 

coordenadora do curso de Relações Internacionais, o Prof. Dr. Alberto Handfas, vice coordenador do 8 

Curso de Ciências Econômicas, o Prof. Dr. Celso Takashi Yokomiso, vice coordenador do Curso de 9 

Ciências Atuariais, o Prof. Dr. Daniel Monteiro Huertas,, coordenador do Eixo Comum,  Carlos 10 

Eduardo Dias, representante do NAE - Núcleo de Apoio ao Estudante e a Prof.ª Dra.  Miriam Christi 11 

Midori Oishi Nemoto, coordenadora do Curso de Administração. A Prof.ª Marina Mitiyo Yamamoto, 12 

iniciou os trabalhos com a divulgação dos informes e a discussão dos pontos de pauta, que ocorreu 13 

da seguinte forma: Informes: 1. Diretoria Acadêmica – Prof. Júlio fez um relato do Congresso 14 

Acadêmico que ocorreu nos dias 11 e 12 de junho. O Congresso foi satisfatório tendo e vista da 15 

qualidade dos Debates e Apresentações. O Congresso teve a apresentação dos projetos de 16 

Monitoria, Extensão, PIBIC, Bolsista BIG e apresentação dos alunos do Mestrado de Economia e 17 

Desenvolvimento (Acadêmico). Ocorreram debates com convidados como com a Prof.ª Dra. Núria 18 

Hanglei Cacete  (Faculdade de Educação da USP), o Prof. Dr. James Holston (Universidade da 19 

California - Berkelei), Flávia Patrícia (Mestre pelo Programa de Mestrado Profissional em Gestão de 20 

Políticas e Organizações Públicas do Campus Osasco e Secretária da Reitoria da UNIFESP), Juliana 21 

Mateusa (Mestre pelo Programa de Mestrado Profissional em Gestão de Políticas e Organizações 22 

Públicas do Campus Osasco e Diretoria Administrativa do Campus Osasco), a Prof.ª Dra. Maria 23 
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Angélica Pedra Minhoto (Escola De Filosofia, Letras E Ciências Humanas da UNIFESP – Campus 24 

Guarulhos), Gustavo Anitelli (Movimento Social de Cultura de Osasco e Ex-Secretário de Cultura de 25 

Osasco), o Prof. Dr. Fernando Dal Ri Murcia (Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade 26 

da USP) e Luís Roberto Ruiz Zanola (Ex-Vice Presidente  CFO – América Latina da Goodyer Tire & 27 

Rubber Company e Ex Diretor Geral da HYDRA-CORONA – Grupo Duratex). No dia 25 próximo será 28 

realizada uma reunião de avalição do Congresso. Prof. Marina em nome da Câmara parabenizou a 29 

Direção e a Comissão Organizadora pelo Evento.  2. Secretaria de Graduação – Roberto informou 30 

que a Grade Horaria do próximo semestre está em faze de alocação no sistema e lembrou das datas 31 

referentes ao encerramento deste semestre e início do próximo semestre letivo. O semestre atual se 32 

encerra em 5 de julho, dia 15 de julho prazo máximo de envio de notas para Pasta Verde e dias 16 e 33 

17 acontecesse o fechamento da Pasta Verde (período onde a ProGrad deixa o acesso indisponível 34 

ao sistema). O Primeiro período da rematrícula para alunos irá ocorrer do dia 20 a 23 de julho, e 35 

para as coordenações do dia 24 ao dia 26 de julho. A previsão de inicio das aulas é dia 6 de agosto. A 36 

Secretaria Acadêmica enviará um e-mail a todos os docentes com todas informações referentes aos 37 

prazo, datas e procedimentos. 3. Biblioteca – Sem representantes presentes na reunião. 4. 38 

Representação Docente do Eixo Comum nos Cursos – O Prof. Daniel Huertas informou sobre a 39 

representação docente do Eixo junto aos cursos, informou que foi enviada a todas coordenações dos 40 

cursos de graduação um memorando com respectivas as representações. Prof. Daniel solicitou aos 41 

cursos que não tem essa representação discutam isso no conselho de cada curso. 5. PPI - Projeto 42 

Pedagógico Institucional – Prof. Celso avisou que o PPI está na fase de coleta de propostas e vai até 43 

11 de agosto. No dia 30 de junho as propostas começam a ser abertas. Em conversas com o Comitê 44 

do PPI foi sugerido que os professores façam uma pequena roda de conversa no inicio de agosto 45 

com os alunos de forma que incentivassem a participação dos alunos. Prof. Celso alertou sobre o 46 

domínio de propostas que o Campus São Paulo tem. Prof. Júlio sugeriu fazer uma ampla divulgação, 47 

e tentar reunir os representantes de classe. Carlos falou da pouca participação em tudo no Campus, 48 
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falou que todos devem participar, mais para incentivar a participação dos alunos. Prof. Celso sugeriu 49 

que um professor seja escolhido para que divulgue junto aos alunos do curso na primeira semana de 50 

aula. Prof. Celso e Carlos se disponibilizaram para auxiliar nesta ação. Ordem do dia: 1. Substituição 51 

da vice-presidência devido a Licença Maternidade Prof.ª Karen – Prof. Karen informou entrará de 52 

licença maternidade a partir de agosto. Foi sugerido da Prof.ª Ismara, que assumirá a coordenação 53 

do curso de Relações Internacionais em substituição a Prof.º Karen, seja também a vice-presidente 54 

da Câmara de Graduação. Prof. Júlio se dispôs a ficar na vice-presidência nesse período de transição, 55 

e caso a Prof. Ismara não aceite a vice-presidência, ele assumirá até o final deste mandato da Prof.ª 56 

Marina que acontecerá em agosto de 2019. Aprovado por unanimidade dos presentes.  2. Dias de 57 

jogos do Brasil (anexo 1 e 1a) – Prof.ª Marina informou que na Congregação já foi discutido a 58 

portaria enviada pelo Ministério do Planejamento. Segundo a Portaria 143 do Ministério do 59 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, de 1º de junho de 2018, estabelece que o expediente 60 

dar-se-á da seguinte forma: I - nos dias em que os jogos se realizarem pela manhã, o expediente terá 61 

início a partir das 14h00 (horário de Brasília); e II - nos dias em que os jogos se realizarem à tarde, o 62 

expediente se encerrará às 13h00 (horário de Brasília). Foi aprovado na congregação o 63 

funcionamento do campus da seguinte maneira: no dia 22 de junho, sexta-feira, o expediente terá 64 

início às 14 horas e no dia 27 de junho, quarta-feira, o expediente se encerrará às 13 horas. Casos 65 

excepcionais deverão ser tratados com a chefia imediata e considerar que os trabalhos serão 66 

internos, sem atendimento ao público (setores flexibilizados) e sem pessoal de apoio (TI e outros). O 67 

pessoal terceirizado estará trabalhando normalmente, de acordo com as diretivas de suas empresas. 68 

Como esse ponto de pauta já foi previamente aprovado pela congregação, informamos para que 69 

todos fiquem cientes e solicitamos que avisem os demais professores. 3. Reposição das aulas Greve 70 

Caminhoneiros (anexo 2 pen drive) – Prof.ª Marina relatou que na reunião da Congregação ficou 71 

decidido que não seria feita nenhuma orientação por parte da Direção Acadêmica ou pela Câmara 72 

de Graduação, pois no retorno da greve foi constatado que que no Campus Osasco não seria 73 
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necessária a elaboração de um calendário especial de reposição. Prof. Júlio informou que como 74 

ficariam faltando 4 dias para completar os 200 dias letivos anuais propostos, foi elaborada uma 75 

proposta pela ProGrad para a compensação desses 4 dias acontecer no final do segundo semestre, 76 

no mês de dezembro. Ficando o encerramento do semestre alterado da seguinte forma: 77 

Encerramento do Semestre Letivo: 13/12/18; Período para aplicação de Exames: 17/12/18 a 78 

21/12/18; Período para digitação das notas dos exames no sistema: 22/12/18 a 06/01; Fechamento 79 

da Pasta Verde: 07/01/19. Lembrando que tal como já previsto, as aulas terão início no dia 80 

06/08/18. A proposta foi aprovada por unanimidade. 4. Extensão de Integralização - Nayara 81 

Rodrigues - Relações Internacionais (anexo 3 e 3a) – Prof.ª Karen posicionou os presentes sobre o 82 

caso da aluna, e informou que avaliando o mérito da solicitação, não seria aprovado, mas levando 83 

em consideração que a aluna cursou todas a UCs e constatou que a aluna tem condições de em 6 84 

meses para concluir as pendencias foi aprovanda a solicitação pela comissão do curso. Roberto 85 

ressaltou que todas as vezes que a aluna foi chamada a Secretaria Acadêmica para ciência do seu 86 

possível jubilamento ela compareceu. A solicitação de Extensão de Integralização da aluna Nayara 87 

Rodrigues foi aprovada concedendo a extensão de mais 1 semestre (6 meses) para que a aluna 88 

integralize o curso – aprovado com uma (1) abstenção. 5. Trancamento Especial - Alicia Sato - 89 

Ciências Contábeis (anexo 4) – Roberto alertou que ela foi orientada pela Secretaria Acadêmica 90 

sobre todos os tramites para a solicitação e no seu processo consta todos os laudos que justificam 91 

sua solicitação. Prof. Daniel Huertas e Prof.ª Marina salientaram que a Alicia sempre foi uma boa 92 

aluna em sala de aula. A solicitação de Trancamento Especial da aluna Alicia Sato foi aprovada por 93 

unanimidade. Roberto alertou que a Secretaria Acadêmica informará sobre os tramites para 94 

rematrícula para retornar ao curso ou um novo trancamento. 6. Reversão do Jubilamento, Extensão 95 

de Prazo de Integralização de Curso e Trancamento Especial de Matrícula - João Felipe Cruz 96 

Lazzarin - Ciências Contábeis (anexo 5) – Prof.ª Marina informou sobre o caso do aluno que tem 97 

sérios problemas dermatológicos que traz problemas psicológicos. Ele acabou perdendo o prazo da 98 
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matrícula e trancamento por estar em tratamento e acabou sendo jubilado. A Comissão do curso de 99 

contábeis atendeu e aprovou a solicitação do aluno. Robertos informou o aluno ingressou na 100 

universidade em 2012 e que até agora ele cumpriu 930 (novecentos e trina) horas, sendo 180 (cento 101 

e oitenta) de eletivas, o que corresponde a 34% (trinta e quatro porcento) da matriz do curso. A 102 

Secretaria de Graduação tentou entrar em contato com o aluno para orienta-lo a fim de evitar um 103 

jublilamento mas o aluno nunca retornou os contatos. O prazo máximo a ser concedido é de mais 4 104 

(quatro) semestres. A secretaria orientou que fosse elaborado um Cronograma de forma que 105 

possibilite a integralização do curso nesse período. Decidiu-se pelo retorno do processo à Comissão 106 

do Curso de Ciências Contábeis, para que seja elaborado um cronograma para integralização do 107 

curso no prazo restantes e apresentado ao aluno João Felipe Cruz Lazzarin. Caso o aluno aceite e se 108 

comprometa a cumprir o cronograma proposto, a Câmara de Graduação do Campus Osasco 109 

considera aprovado o pleito do aluno e solicita o encaminhado do processo à Congregação da EPPEN 110 

para ciência e posterior envio do processo à Secretaria de Graduação, conforme resolução CG n. 124, 111 

de maio de 2016. Caso contrário, o processo deverá a ser pautado novamente nesta Câmara para 112 

nova deliberação. Não havendo mais pontos de pauta a serem discutidos nesta reunião, a Prof.ª Dra. 113 

Marina Mitiyo Yamamoto, Presidente da Câmara de Graduação do Campus Osasco, concluiu os 114 

trabalhos e deu a reunião por encerrada. Eu Tatiana Travassos de Menezes, Secretária Executiva, 115 

lavrei a presente ata que, depois de aprovada, será assinada pela Presidente da Câmara de 116 

Graduação do Campus Osasco e os demais membros da Câmara de Graduação presentes à reunião. 117 

Osasco, quinze de junho de 2018. 118 

Presidente da Câmara de Graduação – Campus Osasco 

Prof.ª Dra. Marina Mitiyo Yamamoto ________________________________________________________ 

Membros da Câmara de Graduação – Campus Osasco 

Prof. Dr. Alberto Handfas ________________________________________________________ 
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Carlos Eduardo Dias ________________________________________________________ 

Prof. Dr. Celso Takashi Yokomiso ________________________________________________________ 

Prof. Dr. Daniel Monteiro Huertas ________________________________________________________ 

Prof. Dr. Julio Cesar Zorzenon Costa ________________________________________________________ 

Prof.ª Dra. Karen Fernandez Costa ________________________________________________________ 

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

Secretária Executiva  

Tatiana Travassos de Menezes ________________________________________________________ 
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