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1 ATA DA 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO DE
2 CIÊNCIAS ECONÔMICAS DA UNIFESP, CAMPUS OSASCO, EM 05.11.2018
3 Ao quinto dia do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, realizou-se, no auditório da
4 UNIFESP, campus Osasco, localizado à Rua Angélica, número 100, Jardim das Flores, município
5 de Osasco, a quinquagésima sexta Reunião Ordinária da Comissão de Curso de Ciências
6 Econômicas da UNIFESP, campus Osasco, às dez horas e quarenta e cinco minutos. Estiveram
7 presentes o Prof. Dr. Flávio Tayra, coordenador, o Prof. Dr. Alberto Handfas, a Profa. Dra. Cláudia
8 Alessandra Tessari, a Profa. Dra. Daniela Verzola Vaz, o Prof. Dr. Diogo de Prince Mendonça, o
9 Prof. Dr. Eduardo Luiz Machado, o Prof. Dr. Julio Cesar Zorzenon Costa, o Prof. Dr. Leandro dos
10 Santos Maciel, a Profa. Dra. Luciana Rosa de Souza, o Prof. Dr. Marcelo Soares de Carvalho, o
11 Prof. Dr. Pedro Chadarevian e o Prof. Dr. Veneziano de Castro Araújo. Ausentes justificados: o
12 Prof. Dr. André Roncaglia Carvalho, o Prof. Dr. Paulo Costacurta de Sá Porto e o Prof. Dr. Daniel
13 Augusto Feldmann. Não justificaram: o Prof. Dr. Fábio Alexandre dos Santos, o Prof. Dr. Sidival
14 Tadeu Guidugli, e os representantes discentes. A reunião fora agendada para tratar da seguinte
15 pauta: I) Informes. II) Aprovação da ata da 55ª reunião.. II) Ordem do dia: 1) Indicação de
16 representante do curso para a Comissão da Coordenadoria de Avaliação da Prograd. 2) Comissão
17 de recepção aos alunos em 2019 – Indicação de representante do curso. 3) Pedido de extensão de
18 prazo para integralização do curso: Marina Sbrana Pecoraro. 4) Indicação de representante do
19 curso na Comissão de Horários. 5) Encaminhamento ao NDE: avaliação de fusão de UCs de
20 Célula de Negócios (CN1 e CN2). 6) Equivalência de UCs de pós-graduação como eletivas para
21 cursos de graduação. 7) Sobreposição de temas/tópicos em UCs do curso de Economia.
22 Inaugurando a reunião, o professor Flávio Tayra agradeceu a presença de todos e abriu a seção de
23 Informes. a) Congresso Acadêmico 2019: o professor Flavio informou que a Direção solicitou aos
24 cursos maior dedicação para o próximo congresso que terá como tema “Unifesp 25 anos”. Foi
25 solicitado aos cursos que os professores não ministrassem aulas ou dessem provas nesses dias para
26 incentivar a participação dos alunos. Também foi solicitado que os cursos enviassem sugestões de
27 nomes de palestrantes e que os alunos se prontificassem a participarem da comissão organizadora.
28 b) GT de Formação Continuada Docente: o professor Daniel Huertas solicitou aos cursos que
29 emitissem opinião sobre as políticas de desenvolvimento docente para o Ensino na Unifesp. As
30 sugestões deverão ser enviadas ao professor Flávio. c) Seleção Mestrado Economia: a professora
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31 Luciana Rosa informou que o processo seletivo para o mestrado está acontecendo e o próximo
32 passo seria as entrevistas com os candidatos. A professora irá propor um plano de trabalho e
33 apresentará aos docentes em breve. Na sequência, o coordenador abriu a seção de Expediente,
34 submetendo a ata da reunião 55ª para aprovação. A ata foi aprovada por unanimidade. Na sequência,
35 o coordenador do curso abriu a seção de Ordem do Dia tratando do primeiro ponto da pauta:
36 Indicação de representante do curso para a Comissão da Coordenadoria de Avaliação da
37 Prograd. O nome do professor Julio foi aprovado por unanimidade. 2) Comissão de recepção aos
38 alunos em 2019 – Indicação de representante do curso. Como o professor Julio também representa
39 a Direção Acadêmica nessa comissão, também se prontificou a representar o curso de Economia. 3)
40 Pedido de extensão de prazo para integralização do curso: Marina Sbrana Pecoraro. Pedido
41 aprovado por unanimidade. O professor Eduardo sugeriu que a comissão de curso criasse regras
42 para análise dos pedidos de extensão de prazo de integralização. 4) Indicação de representante do
43 curso na Comissão de Horários. Como a professora Luciana Rosa faz parte dessa comissão
44 representando o Mestrado em Economia, também se prontificou a representar a graduação na
45 comissão. 5) Encaminhamento ao NDE: avaliação de fusão de UCs de Célula de Negócios (CN1
46 e CN2). O professor Julio explicou a todos o contexto da situação das UCs ministradas pelos
47 professores João Arantes e Liége do Eixo Multidisciplinar. O professor Flávio pediu autorização à
48 comissão de curso para que a questão da fusão das UCs fosse encaminhada ao NDE. Pedido de
49 encaminhamento ao NDE aprovado por unanimidade. 6) Equivalência de UCs de pós-graduação
50 como eletivas para cursos de graduação. Após discussões ficou decidido que o tema deve ser
51 discutido e analisado pelo NDE e CPED para depois voltar à Comissão de Curso. Aprovado por
52 unanimidade. 7) Sobreposição de temas/tópicos em UCs do curso de Economia. Com a palavra, o
53 professor Pedro demonstrou preocupação em relação aos temas/tópicos de algumas UCs em
54 sobreposição no curso de Economia, relatando já haver algumas reclamações de discentes. O
55 professor achou prudente trazer a questão, pois outras UCs podem estar passando pelo mesmo
56 problema e sugeriu que os planos de ensino fossem revisados. Com a palavra, o professor Diogo
57 informou que há pouco mais de um ano o NDE já havia revisto os planos de ensino do curso e
58 sugeriu que os professores fizessem uma proposta de resolução das UCs com probabilidade de
59 estarem sobrepostas para análise do NDE. O professor Julio, por sua vez, sugeriu que antes do
60 início do próximo semestre os professores que forem ministrar aulas revisassem em conjunto suas
61 ementas para que as sobreposições não acontecessem. O professor disse ainda que caso a prática
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62 não se efetivasse, o NDE seria acionado. Após discussões ficou decidido que o tema será pautado
63 para análise do NDE para encontrar a melhor solução para o tema. Nada mais havendo a tratar, a
64 reunião
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