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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE GRADUAÇÃO -
EPPEN - CAMPUS OSASCO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO

PAULO REALIZADA EM 16 DE ABRIL DE 2021

Aos dezesseis dias do mês de abril de dois mil e vinte-um, nesta cidade de Osasco, à
Rua Oleska Winogradow, 100, no Google Meeting reuniram-se os senhores membros
do Câmara de Graduação - Eppen - Campus Osasco da UNIFESP, sob a presidência de
Profa. Dra. Ismara Izepe de Souza. Estiveram presentes os membros: Prof. Dr. Alvaro
Luis dos Santos Pereira (Vice-coordenador do Curso de Direito), Sr. Andreas Leber
(Presidente da Comissão de Apoio à Biblioteca), Prof. Dr. Celso Takashi Yokomiso
(Coordenação  de  Ciências  Atuariais),  Prof.  Dr.  Emerson  Gomes  dos  Santos
(Coordenação  de  Administração),  Profa.  Dra.  Francielle  Santo  Pedro  Simoes
(Coordenação  do  Nae),  Prof.  Dr.  Francisco  Marcelo  Monteiro  da  Rocha  (Vice-
coordenação  do  Eixo  Multidisciplinar),  Profa.  Dra.  Ismara  Izepe  de  Souza
(Coordenação  de  Relações  Internacionais),  Profa.  Dra.  Luciana  Massaro  Onusic
(Direção Acadêmica), Sra. Nicole Correia Duarte (Representante Discente do Integral),
Sr. Roberto Ferreira Junior (Chefia da Secretaria de Graduação), Prof. Dr. Sandro Braz
Silva (Coordenação de Ciências Contábeis). Justificaram ausência: Prof. Dr. Julio Cesar
Zorzenon Costa (Direção Acadêmica)  que foi  substituído por:  Profa.  Dra.  Luciana
Massaro Onusic (Direção Acadêmica), Prof. Dr. Luis Claudio Yamaoka (Coordenação
do Eixo Multidisciplinar) que foi substituído por: Prof. Dr. Francisco Marcelo Monteiro
da  Rocha  (Vice-coordenação  do  Eixo  Multidisciplinar),  Prof.  Dr.  Renan  Honorio
Quinalha (Coordenador do Curso de Direito) que foi substituído por: Prof. Dr. Alvaro
Luis dos Santos Pereira (Vice-coordenador do Curso de Direito). Justificou ausência e
não foi substituído: Prof. Dr. Pedro Caldas Chadarevian (Coordenação de Ciências
Econômicas). Participaram da reunião como convidados: Sr(a). Alessandra Ramada da
Malta, Sr(a). Dan Rodrigues Levy, Sr(a). Emilia Tiemi Shinkawa, Sr(a). Ricardo Vieira
Bertoldo,  Sr(a).  Tatiana  Travassos  de  Menezes.  Tendo  os  senhores  conselheiros,
assinado a  folha de frequência  e  sendo constatado quorum com 11 presentes.  A
Presidente cumprimentou a todos e deu início à sessão com os • INFORMES ♦ Da
Câmara de Graduação: • Planos ADE: A professora Ismara informou que terá uma
reunião com a rede de apoio docente da PROGRAD, a qual deverá propor algumas
ações sobre as ADEs e o ensino à distância. Ela disse que a Câmara de Graduação já
tem discutido sobre os planos de ensino, mas caso alguém tenha uma nova ideia, que
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fique à vontade em fazê-la. • Programa ANDIFES: A professora Ismara falou sobre a
importância  do  Programa  de  Mobilidade  Acadêmica  da  ProGrad  e  pediu  aos
coordenadores que se manifestassem sobre o desejo de participar desse convênio,
respondendo  à  adesão  ou  não  do  curso.  •  Curricularização  da  Extensão:  A
professora Ismara informou que a UNIFESP prorrogou por mais dois anos o prazo
para a curricularização das atividades de extensão no Projeto Pedagógico e pediu aos
coordenadores que já estejam fazendo esse trabalho junto aos seus cursos. Com a
palavra, o professor Álvaro, vice coordenador do curso de Direito, reforçou a fala da
professora a respeito da prorrogação dos prazos e complementou que as mudanças
deverão estar incorporadas aos PPCs até o final de 2022, com o propósito de entrarem
em vigor a partir  de 2023 para todas as turmas.  ♦ Da Diretoria  Acadêmica  •
Congresso Acadêmico: A professora Luciana Onusic, Diretora Acadêmica, relembrou
que o evento acontecerá entre os dias 21 a 25 de junho. Ela discorreu sobre sua
importância e informou que este ano foi aberta a possibilidade de cadastro de até dois
TCCs por curso apresentados em 2020, os quais deverão ser previamente selecionados
pelos orientadores. A professora Luciana reforçou o pedido de um representante de
cada Curso e das Câmaras para comissão local. E finalizou sua fala relembrando que a
semana do Congresso será considerada como letiva e pediu a colaboração de todos.
Na sequência, a Professora Ismara pediu aos coordenadores que compartilhem as
informações do Congresso com os representantes do Eixo, tendo em vista, que eles
podem ter orientado algum trabalho. Com a palavra, o professor Sandro, coordenador
do curso de Ciências Contábeis, registrou o agradecimento à professora Gabriela de
Breláz pelo trabalho de quase três semanas de interlocução junto à comissão do
Congresso, que levou à EPPEN a conquista da inclusão dos TCCs dentro do Congresso
Acadêmico da Universidade. Em seguida, a professora Luciana aproveitou a fala do
professor  Sandro  para  pedir  que  o  curso  de  Ciências  Contábeis  indique  um
representante local para o Congresso Acadêmico, dada a importância desse trabalho.
♦  Da  Secretaria  Acadêmica  •  Processo  de  Rematrícula:  O  senhor  Roberto
informou que ele transcorreu dentro do prazo, sem maiores problemas e ressaltou a
importância da grade bem elaborada com antecedência e sem alterações. • Lista de
formandos:  O  senhor  Roberto  avisou  que  a  secretaria  fez  o  envio  da  lista  aos
departamentos e que aguarda a assinatura de todos os coordenadores para que possa
encaminhar à Direção e depois submetê-la à ProGrad. ♦ Da Biblioteca • Lista de
compras: o Senhor Andreas informou que no início do mês enviou aos departamentos
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uma planilha no Google docs para a compra de livros que estejam de acordo com os
planos pedagógicos dos seus cursos, com o prazo de retorno, até o dia 7 de maio. Ele
solicitou aos coordenadores que nos PPCs, se possível, constem mais e-books e artigos
de  acesso  aberto,  tendo  em  vista  os  orçamentos  cada  vez  mais  reduzidos  da
Universidade. Com a palavra, a Professora Ismara pediu aos coordenadores que se
atentem aos pedidos, lembrando que o fluxo costuma ser demorado e incerto. Em
função disso, ela recomendou aos cursos que estejam em processo de Reforma do
Projeto Pedagógico, a não colocação das obras ainda não existentes na Biblioteca,
porque  eles  podem  não  chegar  e  acabar  prejudicando  o  curso.  Em  seguida,  a
professora  Luciana  reforçou  as  palavras  da  professora  Ismara  e  lembrou  que  a
UNIFESP ainda não possui  garantia de orçamento.  Disse que,  ano passado já foi
menor e esse ano ainda será reduzido em dezoito por cento. Finalizando o assunto, a
professora Luciana pediu atenção especial ao curso de Ciências Atuariais que passará
ano que vem pela fase de reavaliação do MEC. ♦ Do NAE: • Orçamento Estudantil:
A sra. Francielle informou que foi aprovado o orçamento de assistência estudantil com
uma redução de dezenove por cento em relação ao ano passado e destacou que eles só
estão conseguindo pagar aos estudantes que dependem do auxílio porque não estão
pagando o restaurante universitário, fechado em função da pandemia. • Política de
Cotas: Ela informou que vai ser revista e poderá, ainda, impactar a realidade da
Universidade. • Edital PRAE: Com a palavra, a sra. Emília, avisou que as inscrições
para o PAPE- Programa Auxílio para Estudantes, já estão abertas e ocorrerão até o dia
27  de  junho.  Disse  que  após  essa  data,  todos  que  estiverem  em  situação  de
vulnerabilidade, poderão realizar suas inscrições. E finalizou dizendo que, já foram
realizadas as divulgações pelas redes sociais e e-mails dos discentes e que agora conta
com a colaboração de todos para sua disseminação. ♦ Da Representação Discente:
sem informes na presente data. Com a palavra, a professora Ismara informou que a
partir  de  maio,  a  Câmara  de  Graduação  contará  com  mais  dois  representantes
discentes e aproveitou a oportunidade para agradecer à Nicole pelo comprometimento
com sua representação, como também, ressaltou a importância de sua interlocução
junto aos alunos. Em seguida, a Professora Ismara passou a palavra à sra. Tatiana,
Chefe  da  Secretaria  Integrada,  que  agradeceu  a  oportunidade  do  espaço  para
apresentar o novo sistema de atas. • GESCON: A sra. Tatiana fez esclarecimentos
gerais a respeito do novo sistema, falou sobre suas vantagens e tirou algumas dúvidas
sobre suas aplicabilidades. Ao final, a sra. Tatiana, disse que cada secretário deverá
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conversar com o coordenador do curso, afim de descobrir o melhor momento de sua
viabilidade  e  implementação.  Ela  informou  que  enviará  aos  membros  uma
apresentação do sistema e se colocou à disposição para qualquer ajuda necessária. ♦
EXPEDIENTE: Aprovação de ata - • Sessão Ordinária da Câmara de Graduação
de 12/03/2021. A ata foi aprovada pela maioria, com três abstenções. Aprovação de
ata  -  •  Sessão Ordinária da Câmara de Graduação de 15/05/2020.  A ata foi
aprovada pela  maioria,  com duas  abstenções.  ORDEM DO DIA:  (1)  Pedido de
reversão  de  cancelamento  de  vaga  de  estudante  Ciências  Atuariais  (RA
149.089): aprovado por unanimidade. (2) Pedido de reversão de cancelamento de
matrícula de estudante de Relações Internacionais (RA 140.920): aprovado por
unanimidade. (3) Pedido de reversão de desistência de vaga de estudante de
Administração  (RA  140.353):  aprovado  por  unanimidade.  (4)  Problemas  na
emissão  de  atestado  de  matrícula  no  período  entre  semestres  letivos-
Secretaria  Acadêmica:  O  sr.  Roberto  discorreu  sobre  um  problema  sistêmico
recorrente que persiste até hoje na emissão do atestado de matrícula dos alunos nos
períodos  entre  semestres  letivos.  O  sr.  Roberto  informou  que  eles  estão  sendo
prejudicados, pois não conseguem obter esse documento comprobatório para o início
ou renovação dos seus contratos de estágio. Ele disse que a secretaria não consegue
resolver e, de forma paliativa, está emitindo um atestado de frequência no qual não
existe nenhuma informação sobre o semestre,  tendo somente a existência de sua
assiduidade nas aulas. Ele solicitou a concordância do colegiado para o envio de um
ofício à ProGrad explicando os problemas ocorridos e solicitando providências, como
também, a disponibilização de um documento ao aluno, mesmo dentro do intervalo
entre o término de um semestre e o período de rematrícula, em sua própria intranet
que comprove seu vínculo com a Universidade. Com a palavra, a professora Ismara
agradeceu à secretaria a mobilização e disse ser favorável ao envio desse ofício. A
professora encaminhou a proposta e propôs que nesse ofício exista a menção do
reforço e chancela da Câmara de Graduação, dada ao tamanho de sua pertinência.
Sendo assim, nesses termos, a proposta foi encaminhada e aprovada por unanimidade.
(5) Apresentação Questionário ADE’S: ponto de pauta retirado para esta reunião.
Em seguida a professora Ismara lembrou de um informe sobre os • Questionários
ADE’S: A professora comunicou que está em circulação, pelos e-mails dos membros do
conselho  de  graduação,  o  link  da  divulgação  do  questionário  de  avaliação  da
percepção discente sobre as ADEs, feito pela ProGrad. Ela explicou que é importante
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que todos participem dessa avaliação. Disse que, através dos dados levantados, a
ProGrad terá várias percepções da UNIFESP e a EPPEN um aperfeiçoamento dos seus
trabalhos. (6) Apresentação da proposta das comissões central e local para a
recepção aos ingressantes 2021: Antes do início da apresentação, a professora
Ismara fez questão de agradecer e enaltecer o trabalho realizado pela Alessandra
Ramada, Renan Quinalha e de todos os representantes discentes e envolvidos que
estão  fazendo  parte  da  Comissão.  Em  seguida,  a  sra.  Alessandra  deu  início  a
apresentação de organização da proposta sugerida com as atividades centrais e locais.
Ela pontuou que as atividades ficarão gravadas esse ano, a fim de que os próximos
alunos sejam também contemplados. Após as discussões e sugestões por parte de
alguns membros, a professora Ismara encaminhou a proposta da apresentação com a
sugestão de inserção do cursinho popular Helena Pignari, como também, apresentação
do Eixo junto com os Cursos (a definir com a comissão do Eixo), apresentação da
Biblioteca em momento posterior (a combinar com os cursos) e horário reservado para
uma aula magna do curso de Direito. Essa proposta foi aprovada por unanimidade. Na
sequência, a professora Ismara disse que aguardará todas as informações a respeito
da programação final e solicitou aos membros da comissão que façam uma divulgação
por e-mail ao colegiado para concordância de todos, antes da ampla divulgação, como
também, pediu que seja enviado um link com antecedência aos docentes para que eles
possam ter tempo para uma melhor organização. (7) Termo de Anuência da EPPEN
JR.: Com a palavra, o Professor Dan Levy, professor orientador da EPPEN Jr. informou
que os alunos o procuraram solicitando ajuda para o reconhecimento da Empresa
perante à Unifesp. Ele disse que para tal, é necessário a assinatura no Termo de
Anuência  conforme artigo 7,  inciso  V,  alínea V da Resolução n°160 de 2018,  da
Diretoria e dos Coordenadores dos Cursos e Eixo Multidisciplinar, reiterando o apoio e
suporte  institucional,  técnico  e  material  necessário  aos  inícios  das  atividades.  O
professor Dan destacou que a EPPEN JR. já vem realizando as atividades há muito
tempo e que está tentando se readequar a essa Resolução para o registro de seu
funcionamento. Ele esclareceu que o apoio material supracitado no artigo não cabe às
coordenações, tendo em vista que os cursos não possuem centros de custos e que,
caso haja a necessidade de alguma doação, a mesma poderá ser feita pela Unidade,
Direção Acadêmica ou pela própria EPPEN. O professor Dan falou que a assinatura
não é obrigatória, mas ressaltou a importância de todos assinarem já que a EPPEN JR.
é formada por alunos de todos os cursos. Em seguida, a professora Luciana reforçou
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as palavras do professor Dan sobre a existência das atividades da EPPEN JR. e da
necessidade de formalização sobre o ponto de vista da extensão, como também, frisou
que  os  coordenadores  terão  que  dar  apenas  o  suporte  técnico,  pois  o  suporte
orçamentário ficará a cargo da Direção, caso tenha recursos disponíveis. Retomando a
palavra, o professor Dan agradeceu a ajuda e o reforço da professora Luciana, assim
como, salientou que a Empresa Júnior da EPPEN é a única não oficializada perante à
Unifesp  até  hoje.  Finalizou  se  colocando  à  disposição  do  colegiado  para  sanar
quaisquer dúvidas. A professora Ismara comunicou que a Câmara de Graduação irá
abrir um processo via SEI e enviar aos cursos para que eles possam discutir com suas
comissões a conveniência da assinatura. Também deixou um alerta aos coordenadores
para que o assunto seja levado adiante pelo tamanho de sua importância. A professora
Ismara agradeceu ao professor Dan e à professora Luciana pelos esclarecimentos. (8)
Representantes da Câmara de Graduação na Comissão Local do Congresso
Acadêmico: A professora Ismara solicitou o nome de um membro para representar
localmente a Câmara de Graduação no Congresso Acadêmico. Lembrou que será uma
comissão temporária de curta duração, afim de ajudar na organização das atividades
específicas da EPPEN. Com a palavra, o professor Celso se colocou à disposição, caso
não haja interesse de nenhum outro membro.  Retomando a palavra,  a professora
Ismara agradeceu ao professor Celso e pediu aos membros presentes da graduação
que consultem seus suplentes para verificar a possibilidade deles participarem do
evento e informem à Câmara, até a próxima segunda-feira. Continuando, a professora
disse que caso não haja manifestação de interesse, a Câmara de Graduação contará
com a contribuição do professor Celso. (9) Separação dos códigos das turmas de
cálculo 1: item contemplado através do chat entre o professor Francisco e o sr.
Roberto  da  secretaria  acadêmica  em relação  à  redistribuição  dos  alunos  na  UC-
Cálculo I. O sr Roberto explicou que durante o processo de matrícula dos novos alunos
será feita uma distribuição de forma equilibrada entre os ingressantes e veteranos e se
colocou à disposição para sanar qualquer dúvida posterior. Antes do encerramento da
Sessão, a professora Ismara passou a palavra à Nicole, que agradeceu a todos os
coordenadores e representantes de todas as instâncias pelo aprendizado e gentileza
nos  dois  anos  em  que  ela  esteve  como  representante  discente  na  Câmara  de
Graduação.  O  professor  Celso  aproveitou  a  oportunidade  para  parabenizá-la  e
agradecê-la  pelo  seu  trabalho  e  espírito  participativo.  Retomando  a  palavra,  a
professora Ismara compartilhou as palavras do professor Celso e agradeceu mais uma
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vez o comprometimento da Nicole. Nesse momento, muitos agradecimentos foram
registrados via chat. Nada mais havendo a tratar, para constar, eu, Luciana Pragana
Martins, secretária, lavrei a presente ata que, após aprovada, será assinada por mim e
pela Srª Presidente. ATA APROVADA NA SESSÃO ORDINÁRIA MENSAL DO DIA
14 DE MAIO DE 2021.

 
 
 
 

 Profa. Dra. Ismara Izepe de Souza
Coordenação de Relações Internacionais

Presidente da Câmara de Graduação - Eppen - Campus Osasco

 
 
 
 

 Luciana Pragana Martins
Secretária da Câmara de Graduação - Eppen - Campus Osasco
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