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1 ATA DA 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO DE
2 CIÊNCIAS ECONÔMICAS DA UNIFESP, CAMPUS OSASCO, EM 25/06/2020
3 Aos vinte e cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, realizou-se, por meio virtual, a
4 sexagésima oitava Reunião Ordinária da Comissão de Curso de Ciências Econômicas da UNIFESP,
5 campus Osasco, com início às dez horas e trinta minutos. Estiveram presentes o Prof. Dr. Pedro
6 Chadarevian, coordenador, o Prof. Dr. Daniel Augusto Feldmann, a Profa. Dra. Luciana Rosa, a
7 Profa. Dra. Daniela Vaz, o Prof. Dr. Alberto Handfas, o Prof. Dr. Diogo de Prince Mendonça, o
8 Prof. Dr. Marcelo Soares de Carvalho, o Prof. Dr. Eduardo Machado, o Prof. Dr. Fábio Alexandre
9 dos Santos, o Prof. Dr. Julio Cesar Zorzenon Costa, o Prof. Dr. Paulo Porto, a Profa. Dra. Renata
10 Bianconi, a Profa. Dra. Cláudia Tessari, o Prof. Dr. Flávio Tayra e o discente Lucas Rodrigues.
11 Antes de começar a reunião, o Coordenador cumprimentou a todos os presentes, desejando um
12 excelente reinício de semestre – agora em formato virtual - e passou à ordem do dia. I) Informes. a)
13 Questionário sobre necessidades dos alunos para o retorno das atividades: o discente Lucas fez um
14 relato sobre as respostas dadas pelos alunos. As respostas dadas pelos alunos não apontaram
15 nenhuma questão específica em relação à grade ou método de ensino. Além disto, os alunos não
16 relataram dificuldades para acesso à internet, nem apontaram nenhuma questão de acessibilidade ou
17 necessidades especiais. A maioria dos alunos irá manter a matrícula, conforme foi feita para o
18 semestre presencial. Um dado preocupante foi o baixo número de horas dedicadas ao curso
19 informada pelos alunos. Outro ponto a ser observado foi a informação de que os alunos estão se
20 sentindo exauridos pela rotina da quarentena. Os alunos também indicaram que preferem alunas
21 gravas assíncronas. O representante discente informou também o perfil dos alunos em relação à
22 renda, composição familiar, gênero, raça, etc. O Coordenador solicitou que o aluno compartilhe os
23 dados compilados com os docentes, para que estas informações possam embasar as estratégias de
24 aula. O Prof. Marcelo pediu a palavra e questionou o aluno Lucas se os alunos que realmente têm
25 dificuldades de acesso conseguiram responder ao questionário e deu o exemplo da UFABC, que
26 forneceu computadores e acesso à internet aos alunos que não dispõem destes recursos. O aluno
27 disse que tem esta preocupação, mas não dispõe desta informação. O Prof. Daniel parabenizou o
28 discente pelo trabalho realizado e salientou que todos estão aprendendo com esta nova realidade. O
29 Prof. Daniel fez um relato sobre a reunião realizada com os alunos e destacou que sua maior
30 preocupação é com os calouros, que ainda não conhecem o funcionamento da Unifesp e não têm
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31 contato com os professores. O Prof. Pedro destacou eu a Coordenação fez um grande esforço para
32 contatar os alunos, para divulgar o edital da Prae – o qual possibilita o fornecimento de tablet e
33 banda larga aos alunos. O Prof. Pedro destacou que ainda está trabalhando para que a Coordenação
34 possa contatar os alunos diretamente, sem o intermédio da Secretaria Acadêmica. b) O Prof.
35 Alberto, em nome do Sintunifesp, informou que hoje à tarde haverá uma plenária sobre a conjuntura
36 política do país e a situação da universidade pública, com a participação do Prof. Murilo. Além
37 disto, O Prof. Alberto informou ainda que nas semanas anteriores foram feitas duas plenárias com
38 os docentes sobre a retomada das aulas. As demandas levantadas pelos docentes foram encaminhas
39 à Reitoria. c) Em nome da Direção Acadêmica, o Prof. Júlio informou que o campus recebeu 80
40 solicitações de tablets por parte dos alunos e que o NAE está organizando a entrega ao longo da
41 próxima semana, para evitar aglomeração. d) O discente Lucas pediu a palavra novamente e
42 solicitou que os professores orientem seus monitores, pois os mesmos estão se sentindo bastante
43 “perdidos” atual conjuntura. e) O Coordenador passou a palavra para o Prof. Diogo e o mesmo
44 passou as últimas atualizações sobre o Congresso Acadêmico. f) Sobre a disciplina Economia
45 Financeira, o Prof. Daniel informou que o Prof. André será responsável pela UC na Pasta Verde,
46 mas que precisará de auxílio para as comunicações via Moodle. Os últimos arranjos para a
47 conversão da disciplina em ADE ainda estão sendo feitos. O Prof. Alberto se prontificou para dar
48 mais uma aula (vídeo gravado). O Coordenador informou também que estão sendo analisadas as
49 últimas solicitações de quebra de pré-requisito para esta disciplina. II) Ordem do dia: aprovação
50 dos Planos de ensino em formato ADE. O Coordenador agradeceu o esforço dos professores na
51 adaptação dos planos de ensino e pelo envio dos mesmos. Todos informaram a capacidade de
52 oferecer UC em formato de ADE, portanto não serão excluídas UCs da grade. Em relação a
53 atividades complementares, o Prof. Pedro informou que o trâmite terá que ser adequado a nova
54 realidade virtual. O Prof. Flávio solicitou que neste semestre, excepcionalmente, as atividades
55 possam ser enviadas por e-mail diretamente a ele. Todos concordaram e o Prof. Pedro sugeriu que a
56 Coordenação seja copiada. Em relação à Monografia, a Profa. Cláudia sugeriu que as defesas
57 ocorram pelo Google Meet. Todos concordaram. O Prof. Pedro questionou se há um calendário e
58 solicitou que o mesmo seja publicizado. O Prof. Diogo sugeriu que haja a possibilidade de defesa
59 por parecer, caso o discente tenha dificuldade de conexão. A Profa. Cláudia solicitou que esta
60 situação ocorra apenas em caso excepcional. O aluno Lucas sugeriu que as defesas possam ocorrer
61 em qualquer plataforma e não apenas pelo Google Meet. Em relação às avaliações apresentadas nos
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62 planos das UCs, o discente Lucas manifestou preocupação. O Prof. Pedro informou que as
63 plataformas dispõem de ferramentas para tanto. O Prof. Diogo concordou que talvez não seja
64 possível a realização de trabalhos. A Profa. Daniela pediu a palavra e informou que é possível
65 parametrizar horário para a realização de prova no Moodle. Além disto, ela informou que é possível
66 escolher o tipo de prova (objetiva ou dissertativa), bem como criar um banco de questões. O Prof.
67 Pedro compartilhou a Portaria da Prograd que determina que as atividades de avaliação devem
68 ocorrer de forma assíncrona. O Prof. Marcelo pediu a palavra para apontar um erro no cronograma
69 do modelo de Plano de Ensino enviado pela Prograd O Prof. Pedro disse que são necessárias dez
70 semanas de aula/envio de ADE. O Prof. Pedro reforçou que qualquer atividade dada no período de
71 suspensão das atividades deverá ser dada novamente. O representante discente ponderou que já foi
72 bastante discutida a importância de flexibilizar o tempo para a realização das atividades avaliativas
73 (no mínimo 1 semana) e solicitou que esta questão seja levada em consideração pelos docentes. O
74 Prof. Alberto questionou se serão atribuídos conceitos aos alunos neste semestre, ao que o
75 Coordenador informou que será atribuído apenas “cumprido” ou “não cumprido”, não havendo,
76 desta forma, período de exame. O Coordenador submeteu os Planos à apreciação dos membros da
77 Comissão de Curso e todos foram aprovados. A Coordenação informou que de qualquer forma fará
78 uma revisão dos planos antes de enviá-los à Câmara. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi
79 encerrada e eu, Vânia Vargas, lavrei a ata.

___________________________________

___________________________________

Prof. Dr. Pedro Chadarevian - coordenador

Prof. Dr. Diogo de Prince Mendonça

_________________________________

___________________________________

Prof. Dr. Alberto Handfas

Lucas Rodrigues - discente

_________________________________

__________________________________

Profa. Dra. Cláudia Alessandra Tessari

Profa. Luciana Rosa de Souza

____________________________________

__________________________________

Prof. Dr. Daniel Augusto Feldmann

Prof. Dr. Marcelo Soares de Carvalho
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__________________________________
Prof. Dr. Paulo Costacurta Sá Porto

__________________________________
Prof. Dr. Flávio Tayra

__________________________________
Prof. Dr. Fábio Alexandre dos Santos

__________________________________
Profa. Dra. Daniela Vaz

__________________________________
Prof. Dr. Julio Cesar Zorzenon Costa

__________________________________
Prof. Dr. Eduardo Machado

__________________________________
Profa. Dra. Renata Bianconi
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