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4ª Reunião Ordinária da Câmara de Graduação 

11 de junho de 2019 – Horário: 10h00min 

Auditório – Campus Osasco 

Aos onze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, realizou-se no Auditório do prédio 1 

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

a Quarta Reunião Ordinária do ano de 2019 da Câmara de Graduação da EPPEN- Escola Paulista de 3 

Política, Economia e Negócios da UNIFESP – Universidade Federal de São Paulo. Estiveram 4 

presentes Prof.ª Dra. Marina Mityio Yamamoto, Presidente da Câmara de Graduação e 5 

Coordenadora do Curso de Ciências Contábeis, Prof. Dr. Julio Cesar Zorzenon Costa, Vice-Diretor 6 

Acadêmico, Profa. Dra. Ismara Izepe de Souza, Coordenadora do Curso de Relações Internacionais, 7 

Prof. Dr. Daniel Monteiro Huertas, Coordenador do Eixo Multidisciplinar, Profa. Dra. Fernanda 8 

Emy Matsuda, Coordenadora do NAE - Núcleo de Apoio ao Estudante, Prof. Dr. Flávio Tayra, 9 

Coordenador do Curso de Ciências Econômicas, Prof. Dr. Emerson Gomes dos Santos, 10 

Coordenador do Curso de Administração, Prof. Dr. Celso T. Yokomiso, Coordenador do Curso de 11 

Ciências Atuariais, Roberto Ferreira, Chefe da Secretaria de Graduação e Nicole Correia Duarte, 12 

Representante Discente Titular. A reunião começou com quórum mínimo às dez horas e meia da 13 

manhã. A Profa. Marina abriu a sessão com a seguinte discussão da ordem do dia: Informes: 14 

Diretoria Acadêmica – Informes do Prof. Julio Cesar sobre reunião prevista para o dia de hoje, às 15 

14 horas, com todas as chefias de departamento para esclarecer e avaliar circular da Reitoria a todos 16 

os departamentos tratando do controle das atividades dos professores, por solicitação do Ministério 17 

Público; sobre a realização do Congresso Acadêmico, ocorrido entre 03 e 06 de junho, e a formação 18 

de uma comissão em agosto para preparar a realização do próximo Congresso. EXPEDIENTE: 19 

Aprovação das atas: A aprovação da ata da reunião de 10 de maio de 2019 ficou para a próxima 20 

reunião ordinária da Câmara de Graduação, tendo em vista que a maioria dos presentes não leu a 21 

minuta previamente enviada. ORDEM DO DIA: Deliberação sobre alterações no PPP do Eixo 22 

Multidisciplinar. Encaminhamento: O Prof. Daniel Huertas agradeceu às chefias a acolhida e o 23 

envolvimento nessa pauta. Disse que a Luana da Prograd informou que os cursos têm de preencher 24 

um formulário sobre as mudanças nos PPCs e anexar, até 30 de junho, um parecer da coordenação 25 

dos cursos sobre essas alterações, um parecer da Câmara de Graduação e um parecer da 26 

Congregação numa reunião extraordinária, a ser solicitada pela Câmara de Graduação.  Deliberação 27 

sobre alterações no PPC de Administração. Encaminhamento: O Prof. Emerson afirmou que, com 28 

relação às disciplinas de Matemática, a qual passou a ser denominada Cálculo, e de Estatística, o 29 

departamento de Administração concordou com a mudança de sigla e com a mudança dessas 30 

disciplinas do primeiro para o segundo e o terceiro termos, contanto que FH1 passasse do terceiro 31 

para o primeiro termo. Ele acrescentou que todas as alterações propostas pelo Eixo Comum foram 32 

aceitas pela Coordenação e pelo NDE do curso de Administração. O NDE, segundo ele, não gostou 33 

muito de alterar radicalmente CRB2, mas aceitou fazê-lo de forma mais branda. Deliberação sobre 34 

alterações no PPC de Ciências Atuariais. Encaminhamento: O Prof. Celso disse que em Atuariais 35 

houve poucas mudanças. Disse que o departamento iria fazer uma reunião formal no dia seguinte 36 

para resolver a única pendência que é decidir se a disciplina de Sustentabilidade da Profa. Liége 37 

ficará no segundo ou no quarto semestre. Deliberação sobre alterações no PPC de Ciências 38 

Contábeis. Encaminhamentos: A Profa. Marina disse que o curso concorda em que Matemática 39 

fique no segundo termo e Estatística no terceiro termo. Metodologia Científica está no terceiro 40 

termo, mas seria interessante que fosse ofertada no primeiro termo. O Prof. Daniel acatou essa 41 

mudança.  A Profa. Marina perguntou se CRB2 poderia ficar no primeiro termo. Não dá, segundo o 42 

Prof. Daniel, ela tem que ficar no segundo termo, pois é compartida com o curso de Administração, 43 
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e não haverá mudança de sigla dessa disciplina, pois essa área de CRB já está bastante consolidada. 44 

Ficou então como está. E, por fim, a disciplina de Resolução de Conflitos vai virar disciplina eletiva. 45 

Deliberação sobre alterações no PPC de Ciências Econômicas. Encaminhamentos: O Prof. 46 

Flávio disse que essa discussão já estava bem avançada desde o ano passado, tendo já passado por 47 

uma resolução no NDE, e que as disciplinas de CN1 e CN2 já foram contempladas 48 

consensualmente e que as alterações de sigla e de ementa são questões pacíficas. Disse ainda que 49 

vai propor uma resolução interna com relação à disciplina de Estatística 1 para o período noturno no 50 

terceiro termo e que no integral ficará como está.  A proposta interna que o Prof. Flávio vai fazer 51 

aos docentes de Economia é que, no período noturno, Estatística passe para o segundo termo, mas 52 

que, com isso, terá que deslocar Contabilidade Financeira para o sexto termo, embora quisesse jogá-53 

la para o terceiro, o que esbarra com a dificuldade de permuta de professores. Para o Prof. Daniel 54 

isso não é possível, pois o curso de Economia ficaria com Estatística no termo ímpar no integral e 55 

no termo par no noturno. Isso não dá jogo, disse ele, só daria jogo se Atuariais fizesse a mesma 56 

coisa. O Marcelo Bianchi, da Secretaria de Graduação, disse que essa alternância iria complicar a 57 

vida dos alunos. Continuando, o Prof. Flávio disse que CN1 e CN2 mudam a nomenclatura para GP 58 

e vão para o quarto termo, fazendo inversão com Matemática Financeira que vai para o quinto 59 

termo no período noturno. Deliberação sobre alterações no PPC de Relações Internacionais. 60 

Encaminhamentos: A Profa. Ismara disse que o curso de Relações Internacionais fez uma reunião 61 

extraordinária da Comissão de Curso ontem para dar conta do que foi decidido no NDE. Aprovaram 62 

todas as alterações de ementas. Algumas dúvidas a sanar: a primeira, com relação à carga horária 63 

das disciplinas, o curso de Relações Internacionais reduz sua carga horária de 450 horas para 390 64 

horas, com essas alterações do Eixo Comum; na ementa enviada de Métodos Quantitativos, serão 65 

trinta horas práticas e trinta horas teóricas. Essa parte teórica poderá depois vir a ser discutida, pois 66 

várias alterações serão ainda feitas no projeto pedagógico do curso. Em Metodologia Científica, 67 

quanto a essa parte de vinte horas práticas, o curso de Relações Internacionais não tem nenhum 68 

projeto de extensão que pudesse incorporar isso. A dúvida é se o Eixo Comum tem algum projeto de 69 

extensão que possa incorporar essas horas práticas. O curso de Relações Internacionais pretende 70 

incorporar as trinta horas práticas de Métodos Quantitativos no Laboratório de Políticas Públicas; 71 

em Elaboração e Gestão de Projetos, essa parte prática talvez vá ser incorporada ao projeto do Prof. 72 

João Arantes, porém ele não está institucionalizado. O Prof. Daniel contestou essa afirmação. Mas 73 

isso precisa ser registrado, pois o projeto já expirou. Na ementa de Metodologia, a questão é se 74 

vinte horas práticas serão passíveis de curricularização. Isso não tem necessariamente a ver com 75 

curricularização. O Prof. Emerson sugeriu que os cursos evitem ter duas matrizes, que façam as 76 

equivalências que serão automáticas. A Profa. Ismara concluiu dizendo que falta discutir a questão 77 

dos termos. Os cursos têm autonomia para decidir se alguma disciplina antiga pode ser equivalente 78 

a uma nova disciplina fixada na grade. É preciso estabelecer regras gerais de equivalência. Sugestão 79 

do Prof. Zorzenon: quanto à disciplina Sustentabilidade, vigente a partir de 2020; no quarto 80 

semestre, melhora um pouco a questão de equivalência. O melhor jeito em Ciências Atuariais é 81 

trabalhar com duas matrizes, pois só irá cursar a disciplina quem entrou antes da inclusão dela na 82 

grade. Fazendo um resumo geral da reunião até este instante, o Prof. Daniel avaliou que, em relação 83 

às deliberações dos PPCs, mesmo havendo uma pequena pendência em Economia e duas 84 

pendências em Relações Internacionais com relação à escolha dos termos em que as disciplinas do 85 

Eixo Comum serão oferecidas, ele considera que a coisa como um todo está caminhando bem. 86 

Estamos, disse ele, aprovando as mudanças nos PPCs dos cursos. Para referendar isso, é preciso 87 

agendar uma reunião extraordinária da Câmara de Graduação, entrar em contato com a Prograd para 88 

consultas sobre a tramitação e convocar uma reunião extraordinária da Congregação. A Profa. 89 
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Ismara disse que o curso de Relações Internacionais convocou uma reunião extraordinária para 90 

aprovação do parecer. Segundo o Prof. Emerson, é preciso, antes do dia 30 de junho, preencher e 91 

encaminhar o formulário para a Prograd sobre as mudanças nas UCs, incluindo os pareceres dos 92 

cursos aprovados em reuniões extraordinárias, o parecer de aprovação da Câmara de Graduação e o 93 

parecer da aprovação dessas alterações na Congregação do campus. Para o Prof. Flávio, o que falta 94 

é o ajuste de termo. Nas palavras do Prof. Júlio, o fato de estarmos com prazo muito curto nos deixa 95 

muito agitados, nós já aprovamos, mas falta consolidar o que o Eixo Comum e o que os cursos já 96 

aprovaram e acertar os detalhes. Não precisa voltar aos cursos para aprovar. É prudente marcar uma 97 

reunião extraordinária caso a gente precise definir mais algumas coisas. Ele sugere marcar uma 98 

reunião extraordinária da Câmara de Graduação para o dia 24 de junho, uma segunda-feira. E 99 

solicitar uma Congregação extraordinária para o dia 26 de junho.  Encaminhamento: Aprovação 100 

por unanimidade do PPP do Eixo Comum e data das reuniões marcadas. Devolutiva final do Eixo 101 

Comum no dia 19 com definição dos ajustes. Parecer da Câmara da Graduação na reunião 102 

extraordinária do dia 24 de junho. Previsão de data da Congregação. Deliberação sobre o PPC de 103 

Ciências Contábeis: Há um processo de redução da carga horária total do curso. Em 2016, o curso 104 

tinha 3500 horas e reduziu para 3200 e depois para 3100. Exclusão das disciplinas obrigatórias, 105 

CRB1, Probabilidade e Estatística 2, CN2, que vai passar a ser eletiva, e FH3, também seletiva, com 106 

60 horas. De três disciplinas de Economia, ficarão apenas com duas. Exclusão de Direito 107 

Trabalhista e Legislação Previdenciária. Introduzimos Direito Tributário e Mercado Financeiro, 108 

Planejamento e Controle Orçamentário e Atividades de Extensão, no sétimo termo, com 30 horas-109 

aula e 100 horas de extensão. CRB2 tem que ficar no segundo ou no quarto termo. Os processos de 110 

extensão para serem curricularizados têm de estar vinculados a uma disciplina e validados pela 111 

Câmara de Extensão.  Nesse modelo, Contábeis terá três ou quatro projetos vinculados a essa 112 

disciplina e inscritos na PROEX, podendo o aluno fazer um projeto de extensão em outro 113 

departamento e trazê-lo para validação dentro dessa disciplina. Encaminhamento: Aprovadas as 114 

mudanças do PPC de Ciências Contábeis, por unanimidade. Mudança de Coordenação do Curso 115 

de Relações Internacionais: Fez-se uma eleição de acordo com o calendário da legislação existente. 116 

A Profa. Ismara permanece por mais dois anos nessa nova gestão e a vice-coordenadora passa a ser 117 

a Profa. Juliana Bigatão.  Mudança de Coordenação do Curso Multidisciplinar: O Prof. Luís 118 

Cláudio Yamaoka será o novo coordenador e o Prof. Francisco Marcelo Monteiro da Rocha será o 119 

vice-coordenador por dois anos e ambos assumem em primeiro de julho. Encaminhamentos: a 120 

Câmara de Graduação tomou ciência dessas alterações nas coordenações dos cursos que deverão ser 121 

homologadas pela Congregação. Deliberação sobre trancamento excepcional do aluno Gabriel 122 

Cantero Gusson, de Relações Internacionais. Encaminhamento: Aprovado por unanimidade, 123 

ratificando a decisão da Coordenação do Curso de Relações Internacionais. Deliberação sobre 124 

reversão do jubilamento do aluno João Felipe Cruz Lazzarin, de Ciências Contábeis. 125 

Encaminhamento: Ratificar decisão do Departamento de Ciências Contábeis. Indicação de 126 

representante para o CLAA. Encaminhamento: Não houve indicação de representante técnico do 127 

campus Osasco para esse Comitê. Essa pauta voltará a ser discutida na próxima reunião do dia 24 128 

de junho. Grade horária para o segundo semestre de 2019. Encaminhamento: O Chefe da 129 

Secretaria de Graduação, Roberto Ferreira, informou que as alterações mais recentes já foram 130 

incorporadas à grade horária. Não houve nenhuma surpresa. No informe aos coordenadores dos 131 

cursos, será explicado como fazer esses deferimentos em relação à questão das vagas. Ficou 132 

também esclarecido que a disciplina de Macroeconomia, a ser ministrada pelo Prof. Sidival às 133 

quintas-feiras, é uma disciplina obrigatória do departamento de Economia com 40 vagas e 15 vagas 134 

adicionais para Ciências Atuariais, havendo uma equivalência dessa disciplina com a disciplina de 135 
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Contabilidade Social. No curso de Relações Internacionais, a disciplina de Economia Mundial será 136 

assumida pelo Prof. Nilo Américo. Quanto à disciplina de Integração Regional para o período 137 

noturno houve um pedido de 80 vagas. Essas alterações pontuais poderão ser equacionadas 138 

posteriormente. Encaminhamento: A grade horária para o segundo semestre de 2019 foi aprovada 139 

por unanimidade. Portaria de Estágios: Sugestão, por parte da Secretaria de Graduação para alterar 140 

um ponto dessa Portaria. A Profa. Luciana pede a opinião dos coordenadores de curso para tomada 141 

de decisão. Conforme o chefe da Secretaria de Graduação, Roberto Ferreira, explicou, a Lei de 142 

estágio permite que um aluno faça um estágio numa empresa por até dois anos. A Proposta da 143 

Secretaria é estender esse prazo e, com isso, reduzir a quantidade de documentação para mais de 144 

500 contratos de estágio. Encaminhamento: Como esse ponto requer um exame mais aprofundado 145 

da lei de estágio por parte dos coordenadores dos cursos, será posto em discussão na pauta da 146 

próxima reunião da Câmara de Graduação em 12 de julho de 2019. Extensão de prazo para 147 

integralização da aluna Mariana Albuquerque Rodrigues, RA 94085, de Ciências Econômicas: A 148 

aluna solicitou mais dois anos para integralização do curso, por problemas familiares. Mas, existe 149 

uma resolução interna do curso de Economia no sentido de que a extensão do prazo para 150 

integralização seja concedida, a cada vez, por seis meses, mediante a apresentação de um novo 151 

plano de estudos da aluna. Encaminhamento: A Câmara de Graduação ratificou decisão do 152 

Departamento de Ciências Econômicas em prorrogar por seis meses o prazo para integralização do 153 

curso de Ciências Econômicas pela aluna Mariana Albuquerque. Convalidação da disciplina 154 

Matemática2 em Ciências Atuariais para conclusão de curso do aluno Matheus Ataliba da Silva, 155 

RA 94058, de Ciências Econômicas. Segundo explicou o Prof. Flávio Tayra, o aluno praticamente 156 

terminou o curso. No entanto, no segundo semestre de 2018, foi reprovado em Matemática 2, e 157 

ficou com essa pendência no currículo. Como o curso de Economia não oferece essa disciplina, a 158 

proposta foi que o aluno cursasse Matemática 2 em  Ciências Atuariais para fazer a convalidação 159 

dessa disciplina, mediante aprovação e uma avaliação adicional do professor da área em Ciências 160 

Econômicas. Trata-se de uma exceção específica para esse caso. Encaminhamento: A Câmara de 161 

Graduação ratificou por unanimidade essa decisão do Departamento de Economia para 162 

convalidação da disciplina Matemática 2 em Atuariais para o aluno Matheus Ataliba da Silva, de 163 

Ciências Econômicas. Com isso, a Profa. Marina deu por encerrada a reunião. Eu, Aníbal Mari, 164 

lavrei a presente ata, que deverá ser posteriormente assinada pelos membros da Câmara de 165 

Graduação. Osasco, 19 de junho de 2019. 166 
  

Curso / Setor  Nome Assinatura 

Presidente da Câmara de Graduação Profa. Dra. Marina Mityio Yamamoto  

Diretoria Acadêmica Prof. Dr. Julio Cesar Zorzenon Costa  

Chefia da Secretaria de Graduação Roberto Ferreira  

Coordenação do Curso de  

Relações Internacionais 
Profa. Dra. Ismara Izepe de Souza  

Coordenação do Curso de  

Ciências Contábeis 
Profa. Dra. Marina Mityio Yamamoto  
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Coordenação do Curso de  

Ciências Econômicas 
Prof. Dr. Flávio Tayra  

Coordenação do Curso de  

Ciências Atuariais 
Prof. Dr. Celso T. Yokomiso  

Coordenação do  

Eixo Multidisciplinar 
Prof. Dr. Daniel Monteiro Huertas  

Coordenação do  

NAE – Núcleo de Apoio ao Estudante 
Profa. Dra. Fernanda E. Matsuda  

Coordenação do Curso de  

Administração 
Prof. Dr. Emerson Gomes dos Santos  

Representante do Eixo 

Multidiscilinar 
Prof. Dr. Daniel Monteiro Huertas  

Representante discente do integral Nicole Correia Duarte  


