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3ª Reunião Ordinária da Câmara de Graduação do campus Osasco 

15 de maio – Horário: 10h00min - Ambiente Virtual 

 

Ao décimo quinto dia do mês de maio do ano de dois mil e vinte, realizou-se em ambiente vir-1 

tual, via Google Meet, a Terceira Reunião Ordinária do ano de 2020 da Câmara de Graduação 2 

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

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

mara de Graduação e os membros Prof. Dr. Júlio Cesar Zorzenon Costa, Vice-Diretor Acadêmi-5 

co, Roberto Ferreira Junior, chefe e representante da Secretaria de Graduação, Andreas Leber, 6 

representante da Biblioteca, Profa. Dra. Francielle Santo Pedro Simões, Coordenadora do NAE - 7 

Núcleo de Apoio ao Estudante, Prof. Dr. Samir Sayed, Vice Coordenador do curso de Adminis-8 

tração, Prof. Dr. Celso Takashi Yokomiso, Vice Coordenador do Curso de Ciências Atuariais, 9 

Prof. Dr. Sandro Braz Silva, Coordenador do Curso de Ciências Contábeis, Prof. Dr. Daniel Au-10 

gusto Feldmann, Vice Coordenador do Curso de Ciências Econômicas, Prof. Dr. Luís Cláudio 11 

Yamaoka, Coordenador do Eixo Multidisciplinar e a representante discente Nicole Duarte Cor-12 

reia Duarte. Estiveram presentes na sessão o Prof. Dr. Iagê Zendrom Miola, Coordenador do 13 

curso de Direito, o Prof. Dr. João Tristan Vargas, Chefe do Departamento do Multidisciplinar e o 14 

Pedagogo Carlos Eduardo Sampaio Burgos Dias do NAE. A assistente em administração, Ana 15 

Paula Rocha Garcia de Oliveira secretariou a reunião. A Presidente deu início à sessão ordinária 16 

solicitando inserção de dois pontos de pauta, um referente ao novo processo de assinatura dos 17 

contratos de estágios e o outro referente à escolha da nova vice coordenação da Câmara de Gra-18 

duação, devido a licença maternidade da professora Fernanda Emy Matsuda. Aproveitou-se para 19 

dar as Boas Vindas à nova coordenadora do NAE, professora Francielle. Todos concordaram 20 

com as duas inserções propostas pela Presidente. Prosseguiu-se com os ► INFORMES ♦ 21 

Da Câmara de Graduação: A Presidente informou que a convocatória foi estendida às chefias 22 

de departamento, conforme orientação do Consu, em sua última reunião, em razão da importân-23 

cia de se discutir os resultados obtidos através do levantamento realizado pela PRAE e PRO-24 

GRAD referente às condições de acesso as tecnologias para o ensino remoto. ♦ Da Diretoria 25 

Acadêmica: O professor Júlio informou que o VI Congresso Acadêmico ocorreria de forma re-26 

mota, entre os dias 13 a 17 de julho e que a discussão sobre ao plano anual de desenvolvimento 27 

de pessoas, proposta pela Pró Reitoria de Gestão com Pessoas, realizada na última sessão da 28 

Congregação deveria ser apreciada e debatida nas reuniões dos departamentos. ♦ Da Secretaria 29 

de Graduação: O sr. Roberto informou que o coordenador de estágio não precisava encerrar o 30 

processo na plataforma SEI, esclarecendo que essa ação seria de responsabilidade da secretaria, 31 

e que os cursos de Ciências Contábeis e Econômicas não haviam dado um retorno em relação à 32 

revisão das matrizes curriculares, solicitando, assim, que essa conferência fosse realizada o mais 33 

breve. ♦ Da Biblioteca: Sem informes. ♦ Da Representação Discente: Sem informes. ♦ Do 34 

NAE: A Presidente informou que a professora Francielle seria a nova coordenadora, registrou 35 

agradecimentos à professora Fernanda pela sua atuação na coordenação do NAE e na vice coor-36 

denação da Câmara, destacando a importância de sua atuação e de sua valiosa parceria em di-37 

versos momentos, desejando muita saúde à família. Boas Vindas foram dadas à professora Fran-38 

cielle, que se apresentou e agradeceu a recepção. Com a palavra, o sr. Carlos informou que, 39 

através da análise dos dados obtidos na referida pesquisa, a PRAE inferiu que um grupo de es-40 

tudantes estaria em maior vulnerabilidade em razão da pandemia, assim, uma lista foi encami-41 

nhada aos NAE dos campi para que entrem em contatos com esses discentes. Esgotados os in-42 
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formes, prosseguiu-se com o ► EXPEDIENTE: Aprovação da Minuta da Ata de Reunião 43 

realizada em 13/03/20: Após apreciação, a ata foi aprovada, por maioria de votos, com três 44 

abstenções, considerando as correções indicadas pelo professor Emerson. ► ORDEM DO DIA 45 

♦ Vice coordenação da Câmara de Graduação: A indicação do professor Júlio como vice co-46 

ordenador foi aprovada, por unanimidade.  ♦ Resultados da pesquisa com corpo docente e 47 

discente acerca das condições para o ensino não presencial: A professora Ismara fez uma 48 

breve introdução sobre o assunto, esclarecendo quais seriam os objetivos desse diagnóstico, 49 

elencando pontos importantes obtidos através dos resultados, destacando que, no campus Osas-50 

co, apenas, 47% participou da consulta e apresentou alguns resultados tratados na última sessão 51 

do Consu. Acrescentou que a Reitora e as Pró Reitorias de Graduação e de Assuntos Estudantis 52 

fizeram indicações, diante do parecer apresentado pelo Comitê de Enfrentamento do Coronaví-53 

rus, acreditando que o retorno às atividades presenciais seria pouco provável, que o calendário 54 

acadêmico seria repensado e que havia sido aprovada uma Moção pelo adiamento da realização 55 

do ENEM. Com a palavra, o professor Júlio relatou, brevemente, as discussões realizadas no 56 

Consu sobre as possibilidades de retorno das atividades no formato à distância, sugeriu que, na 57 

presente sessão, algumas questões poderiam ser debatidas, sendo pensadas por curso e não por 58 

UC e encaminhadas para a próxima sessão extraordinária do Conselho Universitário, que os 59 

cursos deveriam pensar nessas possibilidades e sugerir propostas de adequações do trabalho di-60 

ante das condições estabelecidas. Comentou sua experiência com as aulas da Pós-Graduação, 61 

que estariam sendo conduzidas remotamente, sugeriu discutir como seria a retomada do calen-62 

dário do primeiro semestre de 2020 e ressaltou a importância da pauta da próxima reunião do 63 

Consu, na qual a Prograd e a PRAE apresentariam uma proposta de encaminhamento e que seria 64 

necessário levar sugestões à referida sessão. Com a palavra, a professora Ismara esclareceu que, 65 

por não se ter, ainda, uma proposta da Prograd, nenhum encaminhamento seria feito na presente 66 

sessão, compartilhou sua preocupação em relação à situação dos ingressantes e passou a palavra 67 

para os inscritos. Com a palavra, o professor Sandro disse que, após consulta aos alunos, o curso 68 

de Ciências Contábeis concluiu que suas UCs poderiam ser trabalhadas à distância, lamentou 69 

que a Unifesp ainda não havia tomado uma decisão referente à retomada das aulas, relatando 70 

sua experiência com ensino à distância em outra instituição de ensino e compartilhou sua preo-71 

cupação com a situação dos alunos ingressantes. Com a palavra, o sr. Carlos disse que não acre-72 

ditava no retorno das atividades presenciais em 2020 diante da conjuntura da pandemia, desta-73 

cando que acentuaria as formas de desigualdade no país, refletindo-se essa situação na institui-74 

ção e sugeriu pensar, como universidade, as formas de minimizar essas desigualdades. Expôs 75 

diversos pontos a serem refletidos sobre as aulas virtuais e as condições dos estudantes para 76 

acesso dessas aulas. A professora Ismara considerou importantes as observações colocadas pelo 77 

sr. Carlos para reflexão e agendou uma sessão extraordinária, a ser realizada em 22/05, para dis-78 

cussão desse assunto. ♦ Curricularização da extensão - formulários de diagnóstico: A pro-79 

fessora Ismara fez esclarecimentos sobre o processo da curricularização e relatou, brevemente, 80 

como isso poderia seria feito pelo curso de Relações Internacionais diante das respostas obtidas 81 

através do formulário. Parabenizou os trabalhos realizados pela Comissão, formada pelos pro-82 

fessores Álvaro e Samir. Com a palavra, o professor Samir esclareceu que esse formulário seria 83 

uma ação inicial, que uma reunião com os coordenadores dos cursos seria convocada, destacou 84 

que houve bastante procura por parte dos estudantes e da comunidade externa pelos programas 85 

de extensão nesse período de quarentena e que ainda não se tinha orientações da Proec e da Pro-86 

grad. Com a palavra, o professor Luís Yamaoka mostrou sua preocupação referente à extensão 87 

da carga horária mínima prevista para a curricularização. Com a palavra, o professor Júlio per-88 
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guntou se seria possível cumprir o prazo, em 2021, para início da curricularização. Com a pala-89 

vra, o sr. Carlos relembrou que seria membro da CAEC, disse que não seria tão simples enten-90 

der o caráter da extensão, por isso, dúvidas como as do professor Luís Yamaoka seriam levanta-91 

das e que algumas disciplinas poderiam absorver o conteúdo dos projetos extensionistas, sem 92 

necessidade de acréscimo de carga horária. Com a palavra, a professora Ismara acreditava que o 93 

assunto deveria ser retomado para discussão em próxima reunião. Com a palavra, o professor 94 

Daniel Feldmann apresentou dúvidas sobre a operacionalização de projetos de extensão nesse 95 

período de quarentena. O professor Celso esclareceu que isso seria de incumbência dos depar-96 

tamentos, que alguns estariam criando UCs próprias para a extensão ou que projetos estariam 97 

sendo acrescentados nas disciplinas já existentes, e esclareceu que a CAEC estaria trabalhando 98 

com o prazo de 2021. A professora Ismara orientou que os cursos continuem a discussão sobre a 99 

viabilidade da curricularização para 2021. ♦ TCCS – desenvolvimento e resultados durante a 100 

suspensão do calendário acadêmico: A professora Ismara disse que a Câmara não conseguiria, 101 

no momento, definir critérios e prazos para defesa e entrega dos TCCs durante a suspensão do 102 

calendário acadêmico, mas que a orientação seria sua continuidade, havendo consenso entre ori-103 

entando e orientador e perguntou ao professor Iagê se teria novidades sobre o assunto. Com a 104 

palavra, o professor Iagê informou que, na última reunião da Comissão de Avaliação Contínua 105 

da Graduação, a professora Isabel havia manifestado, verbalmente, que o entendimento da Pro-106 

grad que a defesa dos TCCs, durante o período de suspensão do calendário acadêmico, não con-107 

trariava a instrução da vedação de avaliações individuais, diante dessa informação, o professor 108 

Iagê sugeriu à Câmara de Graduação do campus Osasco solicitar uma confirmação oficial e por 109 

escrito. A professora Ismara sugeriu aos coordenadores levar essa orientação, com cuidado, às 110 

comissões de curso, destacando que esse processo deve ser acordado entre orientando e orienta-111 

dor e o professor Iagê recomendou que, antes disso, esse entendimento deveria ser confirmado 112 

oficialmente pela Prograd, pois não estaria objetivamente colocado no documento de instruções 113 

aprovado pelo Consu em 08/04/20. A professora Ismara disse que a Câmara faria essa consulta à 114 

Prograd e que, futuramente, a colação de grau, nesse período, deveria ser discutida. O professor 115 

Sandro consultou o colegiado perguntando como o curso de Ciências Contábeis poderia condu-116 

zir TCC 1, disciplina do atual semestre. A professor Ismara respondeu que, nesse caso, não teria 117 

como adiantá-la já que seria presencial, entendendo que a orientação seria para a UC TCC 2 e 118 

equivalentes. ♦ UCS optativas emergenciais – indeferimentos e alunos ouvintes: A presiden-119 

te destacou, positivamente, a grande procura por parte dos estudantes pelas UCs optativas e es-120 

clareceu que a Prograd fez os deferimentos utilizando o sistema já existente, considerando o co-121 

eficiente de rendimento, salvo nos casos em que os critérios estariam estabelecidos nos planos 122 

de ensino. Disse que, diante da grande procura, considerou-se incluir mais vagas e a Prograd 123 

orientou que a alteração das listas deveria ser pactuada com as secretarias acadêmicas, assim, o 124 

sr. Roberto apresentaria uma proposta na presente sessão. Sobre a possibilidade de oficializar a 125 

participação dos alunos ouvintes, inserindo-os nas listas, a sra. Vivian da Prograd havia respon-126 

dido, na presente data, que isso seria possível, que os professores deveriam indicar a quantidade 127 

de vagas a mais até o dia 19/05, a professora Ismara ponderou que essa ação poderia deixar de 128 

lado os estudantes que estariam na lista de espera, sugeriu que docentes poderiam considerar um 129 

quantitativo a mais, contemplando os ouvintes e os que estariam na lista de espera. Com a pala-130 

vra, o sr. Roberto informou que a Prograd abriu um período para realizar essa inclusão, manu-131 

almente, pelas secretarias locais, que a orientação seria considerar a lista de espera, que a sra. 132 

Vivian da Prograd iria disponibilizar as listas, pois a secretaria não teria acesso e solicitou que 133 

os cursos encaminhassem isso até o dia 18/05. Após longa discussão e não havendo mais inscri-134 
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tos, a professora Ismara propôs o encaminhamento de orientar os docentes que teriam autono-135 

mia de incorporar os alunos ouvintes, mesmo que não se consiga validar horas em termo de car-136 

ga horária, que nenhuma alteração nas listas seria realizada por conta do tempo exíguo e das di-137 

ficuldades de comunicação. Com a palavra, o professor Júlio concordou com a proposta e suge-138 

riu retomar esse tema para discussão, considerando a efetiva participação desses ouvintes na 139 

disciplina. A proposta foi aprovada, por unanimidade, e a Câmara emitiria uma nota com essa 140 

recomendação, direcionada aos docentes e discentes, destacando a autonomia do professor. ♦ 141 

Trâmite eletrônico dos contratos de estágio – avaliação inicial (30 dias) e perspectiva: O sr. 142 

Roberto relatou as dificuldades encontradas nesse período inicial, que seriam a não adesão pelas 143 

empresas e pelos agentes de integração à assinatura eletrônica dos documentos, apresentando a 144 

quantidade de processos de estágio parados devido a isso, além das dificuldades encontradas pe-145 

la secretaria em gerenciar esse novo trâmite e do grande volume de acessos externos a serem li-146 

berados por único servidor na Pró-Reitoria de Administração, solicitando discutir esse assunto 147 

na próxima sessão extraordinária da Câmara. Apresentou a sugestão de realizar atendimento 148 

presencial agendado, tomando-se todos os cuidados devidos, a fim de viabilizar o trâmite dos 149 

estágios. Após esclarecimentos e discussões, o assunto foi encaminhado para discussão na pró-150 

xima reunião. Esgotada a pauta, a professora Ismara encerrou a reunião às treze horas e vinte e 151 

três minutos e eu, Ana Paula Rocha Garcia de Oliveira, lavrei esta ata, que será aprovada e assi-152 

nada pelos membros da Câmara de Graduação.  153 
 154 

Curso / Setor  Nome Assinatura 

Presidente da Câmara de 

Graduação 
Profa. Dra. Ismara Izepe de Souza  

Coordenação do Curso de  

Relações Internacionais 

Diretoria Acadêmica Prof. Dr. Júlio Cesar Zorzenon Costa  

Secretaria de Graduação 

(Representante) 
Roberto Ferreira Júnior  

Biblioteca 

(Representante) 
Andreas Leber  

Coordenação do Curso de  

Administração 
Prof. Dr. Samir Sayed  

Coordenação do Curso de  

Ciências Contábeis 
Prof. Dr. Sandro Braz Silva  

Coordenação do Curso de  

Ciências Econômicas 
Prof. Dr. Daniel Augusto Feldmann  

Coordenação do Curso de  

Ciências Atuariais 
Prof. Dr. Celso Takashi Yokomiso  

Coordenação do  

Eixo Multidisciplinar 
Prof. Dr.  Luís Cláudio Yamaoka  
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Coordenação do  

NAE  

(Representante) 

Profa. Dra.  Francielle Santo Pedro 

Simões 
 

Representação Discente Nicole Correia Duarte  

Secretária da Câmara de 

Graduação 
Ana Paula Rocha Garcia de Oliveira  


