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6ª Reunião Ordinária da Câmara de Graduação 

11 de setembro de 2020 – Horário: 10h00min - Ambiente Virtual – Campus Osasco 

 

Ao décimo primeiro dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, realizou-se em ambiente 1 

virtual, via Google Meet, a Sexta Reunião Ordinária do ano de 2020 da Câmara de Graduação da 2 

EPPEN- Escola Paulista de Política, Economia e Negócios da UNIFESP – Universidade Federal de 3 

São Paulo. Estiveram presentes a Profa. Dra. Ismara Izepe de Souza, Presidente da Câmara de 4 

Graduação, o Prof. Dr. Júlio Cesar Zorzenon Costa como representante da Diretoria Acadêmica e 5 

Vice Presidente da Câmara de Graduação, o sr. Roberto Ferreira Junior, chefe e representante da 6 

Secretaria de Graduação, a sra. Alessandra Silva Andrade, representante da Secretaria Acadêmica, 7 

os representantes do NAE Profa. Dra. Francielle Santo Pedro Simões, a sra. Emilia Tiemi Shinkawa, 8 

a sra. Camila Tinti Moreira, a sra. Alessandra Ramada da Matta, e o senhor Carlos Eduardo 9 

Sampaio Burgos Dias, Prof. Dr. Celso Takashi Yokomiso, Coordenador do Curso de Ciências 10 

Atuariais, Prof. Dr. Sandro Braz Silva, Coordenador do Curso de Ciências Contábeis, Prof. Dr. 11 

Daniel Augusto Feldmann, Vice Coordenador do Curso de Ciências Econômicas, Prof. Dr.  Luís 12 

Cláudio Yamaoka, Coordenador do Eixo Multidisciplinar e a representante discente Nicole Correia 13 

Duarte. Não justificaram ausência o sr. Andreas Leber e o professor Samir Sayed. A assistente em 14 

administração Ana Paula Rocha Garcia de Oliveira secretariou a reunião. A sessão iniciou-se às dez 15 

horas e dezesseis minutos com os ► INFORMES ♦ Da Câmara de Graduação: A professora 16 

Ismara informou que a Prograd havia solicitado aos cursos que confirmem a manutenção ou 17 

redefinam os pesos e notas mínimas para o vestibular, que um e-mail foi enviado à professora 18 

Raiane, da Proec, perguntando sobre os prazos da curricularização e que, até o presente momento, 19 

não havia recebido resposta, mas assim que obtiver um retorno, compartilhará com todos. ♦ Da 20 

Direção Acadêmica: O professor Júlio convidou todos para participar do Workshop da EPPEN, 21 

evento promovido pelos TAEs do campus, fez informes sobre o PDI, sobre a previsão do orçamento 22 

para 2021 e sobre a finalização da grade horária na reunião da Comissão de Horários. Aproveitou 23 

para agradecer a sra. Alessandra Andrade e à secretaria acadêmica pela participação efetiva nesse 24 

processo. ♦ Da Secretaria Acadêmica: O sr. Roberto solicitou aos coordenadores de curso que 25 

acessem os processos, no SEI, de exclusão de UCs solicitados pelos ingressantes, que deem ciência 26 

e que emitem um despacho concordando ou não com o teor do requerimento. A professora Ismara 27 

perguntou se havia um tutorial com os fluxos de como requerer exclusão de UC ou trancamento de 28 

matrícula e o sr. Roberto respondeu que a orientação seria que encaminhassem os alunos para o 29 

atendimento da secretaria. Aproveitou para fazer esclarecimentos sobre o cronograma de elaboração 30 

da Grade Horária e que poderia ser aprovada em próxima reunião ordinária da Câmara. ♦ Da 31 

Biblioteca: Sem representantes na reunião. ♦ Da Representação Discente: A srta. Nicole informou 32 

que o Diretório Acadêmico solicitou indicação de representante docente para participar da 33 

Comissão Organizadora da comemoração dos 10 anos da EPPEN e que os coordenadores 34 

conversem com os seus pares para que se sintam engajados de alguma forma para participar dessa 35 

comissão. A professora Ismara lembrou que o professor João Amorim, do curso de Relações 36 

Internacionais, havia se manifestado, faltando, apenas, um representante. Aproveitou para solicitar à 37 

srta. Nicole que esclarecesse entre os estudantes sobre os fluxos dos processos de trancamento e de 38 

exclusão de UC. ♦ Do NAE: Sem informes. A professora Ismara perguntou aos representantes do 39 

NAE se a procura aumentou nesse período de quarentena, acreditando que o assunto pode ser 40 

tratado de forma esmiuçada em próxima reunião e a sra. Camila respondeu que houve diminuição 41 

no atendimento, mesmo com o retorno das atividades. Informou que um questionário foi aplicado 42 

entre os estudantes para saber sobre saúde mental, mas que poucos retornaram, pontuou que 43 
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ingressantes solicitaram trancamento de matrícula, percebeu que o impacto nos ingressantes das 44 

últimas chamadas foi maior, e que muitas ações individuais estariam sendo realizadas pelo NAE 45 

ensinando planejamento de estudos, pois o ensino remoto dependia muito da autonomia do 46 

estudante. Com a palavra, a sra. Alessandra informou que houve mudanças no serviço de saúde ao 47 

discente, atendendo, apenas, aqueles com sintomas leves de Covid e que orientações estariam sendo 48 

feitas por telefone. Disse que, na última reunião da Prae, o professor Anderson informou que a 49 

demanda desse serviço havia diminuído, portanto o atendimento presencial seria retomado, que o 50 

acompanhamento dos estudantes já acolhidos antes da pandemia continuava, que a demanda no 51 

atendimento do NAE não aumentou e que muitos estudantes relatavam dificuldades de acesso às 52 

aulas por questões familiares, principalmente. Acrescentou que o edital de empréstimo de 53 

computador seria mantido para o segundo semestre de 2020, que não havia verba para manter o 54 

edital de auxílio emergencial, que o edital para acesso à internet foi suspenso pelo MEC, pois foi 55 

criado o programa ‘Alunos conectados’, no qual seria ofertado um chip para acesso à Internet 56 

contemplando alunos de graduação e da pós-graduação. A sra. Camila completou sua fala relatando 57 

que alguns estudantes, que já apresentavam algum tipo de sofrimento, sentiam-se mais confortáveis 58 

com as ADEs, pois consideravam essa modalidade mais protetiva e disse que havia relatos dos 59 

ingressantes, entre os campi, sobre o apoio que têm recebido dos docentes, mas que se sentiam 60 

sobrecarregados com as atividades e com as aulas. A professora Ismara agradeceu o feedback, 61 

parabenizou o vídeo feito pelo NAE e convidou-os para trazer temas importantes para serem 62 

apreciados na Câmara. ♦ Da Feira de Profissões: O professor Celso solicitou aos coordenadores a 63 

produção de um vídeo, com duração de cinco minutos, seguindo o modelo do Congresso 64 

Acadêmico, com informações sobre os cursos, sugeriu convidar alunos e ex-alunos para participar 65 

da montagem desse vídeo e agradeceu o apoio de todos. A professora Ismara relatou uma 66 

experiência positiva com a feira de profissões. Esgotados os informes, prosseguiu-se para o ► 67 

EXPEDIENTE: Com a palavra, a secretária da reunião Ana Paula Oliveira esclareceu que havia 68 

retirado um notebook, emprestado pela Unifesp, que isso facilitou muito o acesso à rede do campus 69 

e o trabalho realizado com as atas, com a Câmara e com outras atividades e agradeceu os esforços 70 

realizados pelos professores Luciana e Júlio em disponibilizar os notebooks para os servidores do 71 

campus. Explicou que havia atas de 2019 que ainda não tinham sido aprovadas, que iria revisar a 72 

minuta da ata da reunião realizada em 09/08/2019, pois não era secretária da Câmara nesse período 73 

e se colocou à disposição para esclarecimentos. ♦ Aprovação Minuta da Ata da 2º RO da CGO – 74 

12.04.2019: Foi aprovada por maioria dos votos, com duas abstenções. ♦ Aprovação da Minuta da 75 

Ata da 5º RO da CGO - 09.08.2019: Foi prejudicada para revisão do texto da minuta. ♦ 76 

Aprovação da Minuta da Ata da 2º RE da CGO – 09.04.2020: Foi aprovada por maioria dos 77 

votos, com uma abstenção. Prosseguiu-se para a ► ORDEM DO DIA ♦ Reversão de 78 

cancelamento de matrícula Processo SEI 23089.112623_2020_59: Após apreciação, a solicitação 79 

foi aprovada, por unanimidade. ♦ Trancamento excepcional Processo SEI 80 

23089.112693_2020_15: Após apreciação, a solicitação foi aprovada, por unanimidade. ♦ 81 

Trancamento excepcional Processo SEI 23089.119919_2019_67: Após apreciação, a solicitação 82 

foi aprovada, por unanimidade. A Professora Ismara aproveitou para solicitar aos coordenadores que 83 

se atentem aos processos do SEI e aos prazos para deliberação das solicitações. ♦ Trancamento 84 

excepcional Processo SEI 23089.111314_2020_61: Após apreciação, a solicitação foi aprovada, 85 

por unanimidade. A sra. Camila aproveitou para se colocar à disposição para conversar e ajudar nos 86 

casos mais delicados, deixou informado o seu contato, no chat, e destacou que o apoio do professor 87 

em casos como esse seria fundamental. Com a palavra, o professor Daniel relatou que reuniões 88 

foram realizadas com os estudantes de economia para esclarecimentos de dúvidas e para ouvir suas 89 
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demandas e sugeriu que ações como essa poderiam ser feitas para aproximação de docentes e 90 

alunos. ♦ Rematrícula fora de prazo Processo SEI 23089.103016_2020_06: Após apreciação, o 91 

pedido foi aprovado por maioria dos votos, registrando um voto contrário, com a recomendação que 92 

o pleito volte para que a coordenação de curso verifique as possibilidades, com o estudante, de se 93 

comprometer com as disciplinas no menor tempo. ♦ Solicitação de Reversão de Desistência 94 

Processo SEI 23089.112129_2020_94: Após apreciação, a solicitação com a sugestão de 95 

trancamento excepcional dos dois semestres de 2019 e do primeiro semestre de 2020 foi aprovado, 96 

por unanimidade. ♦ Grade Horária do 2º semestre: Assunto foi tratado nos informes. A professora 97 

Ismara disse que, com a finalização da grade horária, retomaria esse assunto para discussão em 98 

próxima reunião ordinária. ♦ Planejamento das ADEs para o 2º semestre/2020: A professora 99 

Ismara informou que o segundo semestre se iniciaria em 18 de novembro com término em 02 de 100 

março de 2021, com período de recesso entre os dias 23 de dezembro e 03 de janeiro, que a 101 

manutenção da Portaria das ADEs foi determinada, com algumas alterações, apenas, em relação às 102 

matrículas e fez esclarecimentos sobre a organização dos planos de ensino, que deverão ser 103 

encaminhados para a Prograd até o dia 28 de setembro, após aprovação nas coordenações de curso e 104 

na Câmara de Graduação. Solicitou que os planos deverão ser disponibilizados no drive da Câmara 105 

até o dia 22 de setembro para que possam ser apreciados e aprovados na reunião extraordinária 106 

agendada para o dia 25 de setembro e que, após isso, seriam publicados no site do campus. Orientou 107 

que os planos das UCs do Multidisciplinar sejam disponibilizados nas pastas dos cursos e fez 108 

esclarecimentos quanto ao preenchimento desses planos. Com a palavra, o sr. Roberto destacou que 109 

as alterações realizadas nos PPCs iriam ter validade a partir de 2021, que, para o segundo semestre, 110 

estaria vigente o PPC atual, solicitou aos cursos que se atentem aos pré-requisitos no momento dos 111 

deferimentos das matrículas, pois não haveria a possibilidade de quebrá-los e nem de solicitar uma 112 

inclusão posterior, destacando que no curso de Ciências Econômicas se teria muitos, mas, por outro 113 

lado, no curso Ciências Contábeis, não se teria algum. Recomendou que uma consulta fosse 114 

realizada à Pró-Reitora, com máxima urgência, para uma eventual excepcionalidade para a situação 115 

na quebra dos pré-requisitos, caso os cursos queiram realizar alguma modificação para o segundo 116 

semestre de 2020, considerando o PPC vigente. Com a palavra, o professor Daniel disse que, na 117 

última reunião de comissão do curso, foi discutido e aprovado a suspensão temporária dos pré-118 

requisitos e perguntou se essa decisão poderia vigorar para o segundo semestre de 2020 e que uma 119 

moção também havia sido aprovada para que, no médio prazo, houvesse a possibilidade de se ter 120 

duas matrizes com ou sem pré-requisitos, já que a Prograd manifestou que isso não seria possível. 121 

Com a palavra, o sr. Roberto explicou que todos os pré-requisitos da matriz curricular já estariam 122 

cadastrados no sistema da rematrícula e enfatizou que a secretaria não teria como removê-los, por 123 

isso, sugeriu consultar a Pró-Reitora, com urgência, para que se manifeste a respeito de uma 124 

excepcionalidade. Com a palavra, a professora Ismara disse que se sentia contemplada com a fala 125 

do sr. Roberto e acreditava que a consulta à Pró-Reitora poderia ser feita pelo curso, sem passar pela 126 

Câmara. Com a palavra, o professor Daniel fez um breve relato do que tinha sido debatido na 127 

reunião de comissão do curso, disse que gostaria de trazer os debates para a reunião extraordinária 128 

do dia 25/09 e que, para ele, não estaria claro o porquê da não possibilidade de se modificar a 129 

matriz e o PPC nos quais os pré-requisitos sejam instituídos de forma não retroativa, pois isso 130 

acontecia em outras universidades federais, mas não na Unifesp, e que no regimento da Prograd 131 

estaria previsto trabalhar com duas matrizes. O sr. Roberto disse que seria possível manter duas 132 

matrizes curriculares, sendo uma de transição, conforme regimento interno da Prograd. Com a 133 

palavra, a professora Ismara esclareceu que a discussão desse assunto deveria ocorrer em uma 134 

reunião ordinária e quais seriam os prazos para submeter os PPCs modificados à CPAP. Sem nada 135 
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mais a tratar, a reunião encerou-se às treze horas e vinte e sete minutos e eu, Ana Paula Rocha 136 

Garcia de Oliveira, lavrei a esta ata, que deverá ser aprovada e assinada pelos membros da Câmara 137 

de Graduação, em reunião posterior.  138 
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