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3ª Reunião Extraordinária da Câmara de Graduação 

20 de dezembro de 2019 – Horário: 10h00min 

Auditório– Campus Osasco 

Aos vinte dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, realizou-se no Auditório do 1 

prédio do campus Osasco, localizado à Rua Angélica, número 100, Jardim das Flores, município 2 

de Osasco, a Terceira Reunião Extraordinária do ano de 2019 da Câmara de Graduação da 3 

EPPEN- Escola Paulista de Política, Economia e Negócios da UNIFESP – Universidade Federal 4 

de São Paulo. Estiveram presentes Prof. Dr. Júlio Cesar Zorzenon Costa, Vice-Diretor 5 

Acadêmico, Profa. Dra. Juliana de Paula Bigatão Puig, Vice Coordenadora do Curso de 6 

Relações Internacionais, Prof. Dr. Flávio Tayra, Professor Representante do curso de Ciências 7 

Econômicas, Prof. Dr. Francisco Marcelo Monteiro da Rocha, Coordenador do Eixo 8 

Multidisciplinar e Carlos Eduardo Sampaio Burgos Dias, Coordenação do NAE - Núcleo de 9 

Apoio ao Estudante. A assistente em administração, Ana Paula Rocha Garcia de Oliveira 10 

secretariou a reunião. Iniciando-se às dez horas e trinta e um minutos, com quórum mínimo, o 11 

Prof. Júlio Cesar Zorzenon Costa abriu a sessão informando as ausências das professoras Ismara 12 

Izepe de Souza e Fernanda Emy Matsuda, Presidente e Vice Presidente da Câmara de 13 

Graduação, respectivamente, por conta de período de férias e prosseguiu com os INFORMES: 14 

O Sr. Carlos informou que os Centros e Diretórios Acadêmicos haviam encaminhado os nomes 15 

de seus representantes a fim de formalizar na presente reunião. O professor Júlio informou que o 16 

professor Iagê, coordenador do curso de Direito, havia comunicado à Direção Acadêmica que a 17 

Comissão de Avaliação do MEC atribuiu, em seu parecer, a nota máxima ao Curso de Direito. 18 

Aproveitou para explicar quais seriam os trâmites burocráticos até o início efetivo do curso e, 19 

em nome da Câmara de Graduação, parabenizou o Curso de Direito e os responsáveis por essa 20 

conquista. ORDEM DO DIA: 2.1 - Homologação dos pedidos de extensão de prazo: ‣ Curso 21 

de Relações Internacionais: c. RA: 96091: Após análise, o pedido de extensão foi aprovado, 22 

por unanimidade, por 1 (um) semestre letivo (até 2020/1). d. RA: 92561: A professora Juliana 23 

apresentou o pedido, explicando os motivos alegados. Para esse caso, o professor Francisco 24 

Marcelo observou que quatro semestres seriam o tempo ideal para conclusão das unidades 25 

curriculares faltantes, já que havia disciplinas de Métodos Quantitativos pendentes a cursar. O sr. 26 

Carlos e a professora Juliana explicaram que o rendimento da aluna é alto, mas que fatores 27 

externos interferiram em sua vida acadêmica em alguns semestres passados. O professor 28 

Francisco indicou que as quatro disciplinas do segundo semestre seriam “pesadas”. Após outras 29 

observações, o pedido de extensão foi aprovado, por unanimidade, por 3 30 

(três) semestres letivo (até 2021/1). e. RA: 91778: Após análise, o pedido de extensão foi 31 

aprovado, por unanimidade, por 1 (um) semestre letivo (até 2020/1). f. RA: 92564: A professora 32 

Juliana apresentou o pedido da aluna e o cronograma de disciplinas de cada semestre elaborado 33 

pela própria discente. O professor Francisco Marcelo disse que a divisão das disciplinas, 34 

conforme informado, estaria ‘pesada’ para os dois primeiros semestres, sugerindo diluir um 35 

pouco nesses primeiros períodos. A professora Juliana respondeu que se a aluna deixasse para 36 

cumprir as disciplinas depois, talvez ela não conseguisse espaço para pedir outra extensão de 37 

prazo, deixando-se, assim, uma margem de erro caso haja reprovação. O sr. Carlos acrescentou 38 

que fatores externos interferiram na vida acadêmica dessa aluna também, que muitos estudantes 39 

começam a planejar seus estudos quando se deparam com algum tipo de problema e desejou que 40 

os alunos deveriam começar a ter a autonomia em planejar seus estudos. O colegiado discutiu 41 

sobre o planejamento da grade horária, que poderia ser feito pelo próprio aluno, considerando a 42 

possibilidade de conscientizar o discente da importância disso, levando-se em conta o apoio que 43 
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a secretaria acadêmica poderia oferecer. Após outras considerações, o pedido de extensão foi 44 

aprovado, por unanimidade, por 4 (quatro) semestres letivo (até 2021/2). ‣ Curso de 45 

Administração: a. RA86540: Após análise, o pedido de extensão foi aprovado, por 46 

unanimidade, por 2 (dois) semestres letivo (até 2020/2), condicionado a coordenação de curso 47 

elaborar uma proposta de organização das UCs por semestre, a ser apresentada na próxima 48 

reunião da Câmara de  Graduação. b. RA94880: Após análise, o pedido de extensão foi 49 

aprovado, por unanimidade, por 2 semestres letivo (até 2020/2), condicionado a apresentação de 50 

um plano de estudos com as UCs restantes, a ser apresentado na próxima reunião da Câmara de 51 

Graduação. 2.1 – Oferta da disciplina de Estatística 1 para Economia: O professor Flávio 52 

Tayra tomou a palavra, primeiramente, justificando a ausência da coordenação de curso na 53 

reunião. Por conseguinte esclareceu que, com a nova matriz curricular do curso de Economia 54 

entrando em vigor em 2020, os alunos ingressantes de 2019 não conseguiriam cursar a 55 

disciplina de Estatística 1, já que a oferta dessa UC se daria, agora, em segundo semestre, não 56 

mais em terceiro, gerando um impedimento para esses alunos realizarem a UC de Estatística 2 57 

no segundo semestre de 2020 e, futuramente, outras disciplinas que exigem essa como pré-58 

requisito. Para solucionar esse problema, o curso de Economia sugeriu transferir a UC do 59 

professor Sidival para sexta-feira, gerando a possibilidade dos alunos cursar Economia 1 com o 60 

professor Francisco Marcelo às terças-feiras. Até o momento desse relato, a coordenação não 61 

tinha conseguido falar com o professor Sidival. Outras possibilidades foram apresentadas, 62 

analisando-se a grade e a disponibilidade de professores, porém, não foi possível definir essa 63 

questão na presente reunião, pois dependeria de confirmações de docentes. Sem nada mais a 64 

tratar, o professor Júlio encerrou a reunião às doze horas e oito minutos e eu, Ana Paula Rocha 65 

Garcia de Oliveira, lavrei a esta ata, que deverá ser aprovada e assinada pelos membros da 66 

Câmara de Graduação, em reunião posterior.  67 
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