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2ª Reunião Ordinária da Câmara de Graduação do campus Osasco 

17 de abril – Horário: 10h00min - Ambiente Virtual 

 

Ao décimo sétimo dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte, realizou-se em ambiente virtu-1 

al, via Google Meet, a Segunda Reunião Ordinária do ano de 2020 da Câmara de Graduação da 2 

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

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

de Graduação, Profa. Dra. Fernanda Emy Matsuda, Vice Presidente da Câmara de Graduação e 5 

Coordenadora do NAE - Núcleo de Apoio ao Estudante e os membros Prof. Dr. Júlio Cesar Zor-6 

zenon Costa, Vice-Diretor Acadêmico, Roberto Ferreira Junior, chefe e representante da Secre-7 

taria de Graduação, Andreas Leber, representante da Biblioteca, Prof. Dr. Samir Sayed, Vice 8 

Coordenador do curso de Administração, Prof. Dr. Celso Takashi Yokomiso, Vice Coordenador 9 

do Curso de Ciências Atuariais, Prof. Dr. Sandro Braz Silva, Coordenador do Curso de Ciências 10 

Contábeis, Prof. Dr. Pedro Caldas Chadarevian, Coordenador do Curso de Ciências Econômicas, 11 

Prof. Dr. Luís Cláudio Yamaoka, Coordenador do Eixo Multidisciplinar, Prof. Dr. Francisco 12 

Marcelo Monteiro da Rocha do Eixo Multidisciplinar, Vice Coordenador do Multidisciplinar e a 13 

representante discente Nicole Duarte Correia Duarte. Também participaram, como convidados 14 

os professores Iagê Zendrom Miola, do curso de Direito, Roberto Cazzari do curso de Ciências 15 

Atuariais e Fabiana Rita Dessotti, do curso de Relações Internacionais. Os Técnicos Administra-16 

tivos Carlos Eduardo Sampaio Burgos Dias e Alessandra Ramada da Matta do NAE - Núcleo de 17 

Apoio ao Estudante e Robson Damasceno da Secretaria de Graduação participaram como ouvin-18 

tes. A assistente em administração, Ana Paula Rocha Garcia de Oliveira secretariou a reunião. A 19 

Presidente deu início à sessão ordinária solicitando antecipar o ponto da ordem do dia que se re-20 

fere aos planos de ação e todos concordaram com isso. ♦ Plano de ação a ser enviado à Pro-21 

Grad até dia 22/04/20 (Processo 23089.106448/2020-61): A professora Ismara introduziu o as-22 

sunto contextualizando o que tinha sido discutido e deliberado, até o momento, no Consu e no 23 

Conselho de Graduação, fez esclarecimentos sobre o envio dos planos de ação, que devem com-24 

preender atividades para o período de suspensão, informou que a coordenação da Câmara envi-25 

ou um ofício à Prograd solicitando esclarecimentos em relação à retomada dos planos de con-26 

tingência diante da recente notícia da suspensão do calendário acadêmico e sobre as disciplinas 27 

optativas, mas que até a presente sessão, o documento não havia sido respondido. Apesar disso, 28 

a professora Isabel havia realizado esclarecimentos, na última sessão do Conselho de Graduação, 29 

a professora Ismara aproveitou para reportar suas falas e destacou que o documento apresentado 30 

pela professora Fernanda esclarecia que o calendário acadêmico continuaria suspenso e que a 31 

elaboração de um diagnóstico para a possível retomada não presencial seria solicitada aos cur-32 

sos. Esclarecimentos sobre o reenvio dos planos de contingência com adequações, tais como 33 

adesão de UCs, manutenção da proposta de não avaliação e não reprovação por falta, conside-34 

rando a perspectiva de se trabalhar por 30 dias. Orientações foram passadas em relação ao ca-35 

dastro de UCs como optativa e à realização de atividades de extensão de acordo com os esclare-36 

cimentos na referida sessão do Conselho e no documento enviado pela Prograd. Sobre a reto-37 

mada dos planos de contingência, a professora Ismara sugeriu que deveriam ser enviados, à 38 

Prograd, com as devidas adequações, até 29/04 e, nessa mesma oportunidade, que os planos pa-39 

ra o período de suspensão, também fossem enviados, pois essas duas frentes não seriam exclu-40 

dentes entre si. Além do mais, um representante da Câmara do campus Osasco deveria ser indi-41 

cado para participar da Comissão de Avaliação Contínua da Graduação durante o período da 42 

suspensão. Após esses esclarecimentos, a palavra foi passada para os inscritos. Com a palavra, o 43 
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professor Iagê levantou dúvidas em relação à adesão e qual período deveria ser considerado, de 44 

30 ou 60 dias. Com a palavra, o professor Pedro levantou dúvidas sobre o prazo para optativas e 45 

para atividades de extensão durante esse período de suspensão. O professor Francisco levantou 46 

dúvidas sobre a adequação dos planos para os períodos de 30 e 60 dias, sobre qual seria a previ-47 

são mínima de carga horária de reposição presencial para os alunos que não tiveram recursos pa-48 

ra assistir aula, e sobre a oferta de optativas, sem previsão em calendário acadêmico. Com a pa-49 

lavra, o professor Sandro perguntou se uma conferência dos planos enviados seria realizada, di-50 

ante da não padronização dessa documentação entre os cursos. Com a palavra, o professor Júlio 51 

corroborou com o encaminhamento proposto pela professora Ismara referente ao encaminha-52 

mento dos planos de contingência à Prograd, visando um possível retorno das atividades de gra-53 

duação de maneira remota, que não deveria ter nenhuma exigência do ponto de vista formal do 54 

registro de presença e de avaliação nesse período de suspensão e sugeriu que os cursos agregas-55 

sem, a essas propostas, as questões estabelecidas na carta da Reitora e disse que, diante das dú-56 

vidas levantadas pelo professor Iagê, entendia que o prazo a ser considerado seria de 30 dias. 57 

Com a palavra, o professor Celso informou quais seriam as atividades extensionistas que estari-58 

am sendo realizadas e o posicionamento do curso de Atuariais diante das optativas e dos planos 59 

de contingência. Com a palavra, o professor Samir repassou os prazos informados, via e-mail, 60 

pela Prograd, este que seria enviado à secretária Ana Oliveira a fim de encaminhá-lo ao colegia-61 

do. Diante do que foi levantado, a professora Ismara respondeu que, em Relações Internacionais, 62 

a perspectiva de 30 dias seria considerada, que conteúdo seria trabalhado nesse período diante 63 

da previsão de abatimento de carga horária, que optativas poderiam ser ofertadas, de forma ex-64 

temporânea e não obrigatória, dentro do período de suspensão e que o fluxo para o cadastro de-65 

las permaneceria o mesmo, via secretaria acadêmica. Esclareceu que a escolha do público alvo, 66 

no cadastro das atividades extensionistas, ficaria a critério do docente. Sugeriu que as comissões 67 

de curso se reúnam e avaliem as adequações, especificando quais UCs seriam ofertadas. Após 68 

outros esclarecimentos, a professora Ismara enfatizou que dois documentos deveriam ser enca-69 

minhados à Câmara, um contendo as atividades que estariam sendo realizadas no período de 70 

suspensão e o outro seria o plano de contingência, e propôs que o período de quatro semanas 71 

fosse considerado e que o teor da nota publicada pela Câmara fosse mantido, insistindo que a 72 

EPPEN trabalharia com 30 dias. O encaminhamento foi aprovado, por maioria dos votos, con-73 

tando seis votos favoráveis e dois votos contrários. Com a palavra, o professor Roberto Cazzari 74 

levantou dúvidas sobre o cronograma das matrículas e o acesso à pasta verde e o sr. Roberto fez 75 

esclarecimentos sobre o calendário da oferta das optativas. A professora Ismara propôs um 76 

acréscimo à nota, solicitando à Prograd que se manifeste, de forma mais direta e objetiva, as 77 

orientações referentes ao trabalho remoto com os ingressantes e disse que acatou a sugestão en-78 

caminhada pelo professor Fábio Alexandre, do curso de Ciências Econômicas, sugerindo que 79 

essas discussões fossem realizadas nos NDEs e Comissões de Curso. Todos concordaram com a 80 

proposta relacionada à nota. Após isso, a professora Ismara solicitou à srta. Nicole indicar um 81 

representante discente para participar da Comissão de Avaliação Contínua da Graduação e a in-82 

dicação do professor Iagê, como representante docente, foi aprovada. ► INFORMES ♦ 83 

Da Câmara de Graduação: Sem informes. ♦ Da Diretoria Acadêmica: O professor Júlio in-84 

formou que, a partir do dia 13/04, entrou em funcionamento a utilização do sistema SEI para as-85 

sinatura de contratos de estágio. ♦ Da Secretaria de Graduação: O sr. Roberto informou sobre 86 

o vestibular e o processo das matrículas, esclarecendo que os ingressantes ainda não constavam 87 

no sistema. Informou, também, sobre a publicação do edital para reingresso, sobre as UCs inati-88 

vas na pasta verde e disse que a colação administrativa, via SEI foi realizada, esclarecendo co-89 
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mo foi o procedimento para isso.  ♦ Da Biblioteca: Sem informes. ♦ Da Representação Dis-90 

cente: Sem informes. ♦ Do NAE: Sem informes. ► ORDEM DO DIA: Solicitação de Rever-91 

são de Vaga – RA 87545 - Curso de Administração (Processo 23089.105955/2020-87): Após 92 

apreciação, a solicitação foi aprovada, por unanimidade. ♦ Trancamento Excepcional - RA 93 

122379 - Curso de Administração (Processo 23089.102502/2020-07): Após apreciação, a so-94 

licitação foi indeferida, por maioria de votos, com duas abstenções. ♦ Trancamento Excepcio-95 

nal - RA 140474 - Curso de Ciências Atuariais (Processo 23089.101282/2020-96): Após 96 

apreciação, a solicitação foi indeferida, por maioria de votos, com duas abstenções. ♦ Solicita-97 

ção de Extensão de Prazo de Integralização de Curso – RA 93717  urso de Ciências Atua-98 
riais (Processo 23089.100268/2020-75): Após apreciação, a solicitação foi aprovada, por una-99 

nimidade. ♦ Estágios: exame de conflito de horários: A professora Ismara informou que a se-100 

cretaria realizou um levantamento de dados apontando as incompatibilidades dos horários dos 101 

estágios com as UCs matriculadas e agradeceu fez agradecimentos por realizarem esse trabalho 102 

minucioso. Com a palavra, o sr. Roberto apresentou a planilha com a relação de estudantes e os 103 

conflitos de horários por cada curso e disse que iria encaminhar essas inconsistências às coorde-104 

nações para que entrem em contato com os estudantes a fim de realizar os ajustes necessários. 105 

Com a palavra, o professor Júlio destacou a importância de se cobrar os estudantes para regula-106 

rização desses estágios, pois isso seria muito fiscalizado pelo Ministério Público do Trabalho. A 107 

professora Ismara sugeriu que o prazo de 15 dias fosse concedido às coordenações para que en-108 

trem em contato com os estudantes solicitando providências para regularização. Com a palavra, 109 

o sr. Roberto sugeriu que um prazo fosse concedido ao estudante para realizar o ajuste e esclare-110 

ceu que se isso não ocorrer, a Unifesp entraria em contato com a empresa informando da resci-111 

são unilateral do contrato. O professor Samir perguntou se havia reincidência e o sr. Roberto su-112 

geriu que as próprias coordenações poderiam conferir essas informações, comparando os dados 113 

da planilha atual com os dados que constam na planilha enviada no semestre anterior, mas que a 114 

secretaria iria disponibilizar essa informação, posteriormente. Via chat, o sr. Carlos, pedagogo 115 

do NAE, perguntou se teria procedimento diferente entre reincidentes e não reincidentes e a pro-116 

fessora Ismara respondeu sugerindo que a forma de abordagem deveria ser mais incisiva, com 117 

uma orientação mais efetiva. Após outras considerações, ficou deliberado o prazo de 15 dias pa-118 

ra a regularização dessas inconsistências e, para os casos em que essa adequação não consiga ser 119 

feita dentro do prazo deliberado, que haja alguma manifestação, através de um documento, da 120 

empresa e do estudante assegurando essa regularização assim que fosse possível. ♦ Revisão das 121 

Matrizes Curriculares: A professora Ismara relembrou que, no ano passado, correções de no-122 

menclaturas haviam sido solicitadas nas matrizes curriculares e levantou dúvidas sobre como 123 

esse processo seria feito no presente momento. Com a palavra, o sr. Roberto respondeu que essa 124 

demanda, ainda, estaria em aberto devido à quarentena, esclareceu que a verificação continuaria 125 

a ser feita pelas coordenações, devendo indicar as correções necessárias em documento doc ou 126 

pdf, e as assinaturas e o encaminhamento do processo seriam feitos através do SEI. Via chat, o 127 

sr. Robson informou que as matrizes estariam cadastradas conforme o PPC do curso, o que in-128 

cluía pré-requisitos e que elas seriam travadas pela PROGRAD, após a conclusão desse proce-129 

dimento e o sr. Roberto acrescentou que para a modificação, deveria passar pelo processo de re-130 

visão que exige um longo tempo para ser feito. ♦ Livros da Biblioteca nunca emprestados: O 131 

sr. Andreas informou que a biblioteca fez um levantamento sobre os empréstimos de livros e 132 

constatou-se que, aproximadamente, 60% do acervo nunca havia sido emprestado. Enfatizou 133 

que isso seria um problema para a biblioteca do campus, já que o espaço era pequeno, e que do-134 

centes incentivavam a xerox. Informou que iria encaminhar as informações detalhadas aos de-135 
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partamentos e solicitou buscar uma solução para isso, além de incentivar os alunos para uso dos 136 

livros. A professora Ismara preocupou-se com essa questão, esclareceu que as bibliografias nos 137 

planos de ensino, por vezes, eram modificadas e atualizadas e indicou que esse problema deve-138 

ria ser debatido nas reuniões de comissões de curso. Após outros esclarecimentos, esgotada a 139 

pauta, a professora Ismara encerrou a reunião às treze horas e oito minutos e eu, Ana Paula Ro-140 

cha Garcia de Oliveira, lavrei esta ata, que deverá ser aprovada e assinada pelos membros da 141 

Câmara de Graduação.  142 
 143 

 144 
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