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ATA Nº. 69/2020– Reunião Ordinária da Comissão do Curso de 

Ciências Econômicas da UNIFESP – Campus Osasco realizada em 31/08/2020 

 

Ao trigésimo primeiro dia do mês de agosto de dois mil e vinte, às dez horas e trinta minutos, 

realizou-se, através do ambiente virtual, na plataforma Google Meet, a sexagésima nona 

Reunião Ordinária da Comissão do Curso de Ciências Econômicas da UNIFESP, campus 

Osasco. Estiveram presentes o coordenador do curso, o Prof. Dr. Pedro Chadarevian, que 

presidiu a reunião, o Prof. Dr. Alberto Handfas, a Profa. Dra. Beatriz Macchione Saes,  o 

Prof. Dr. Daniel Augusto Feldmann, Dra. Daniela Verzola Vaz, o Prof. Dr. Diogo de Prince 

Mendonça, o Prof. Dr. Douglas Mendosa, representante do Departamento Multidisciplinar, o 

Prof. Dr. Eduardo Luiz Machado, o Prof. Dr. Fábio Alexandre dos Santos, o Prof. Dr. Flávio 

Tayra, a Profa. Dra. Luciana Rosa de Souza,  o Prof. Dr. Marcelo Soares de Carvalho, o Prof. 

Dr. Paulo Costacurta de Sá Porto, a Profa. Dra. Renata Bianconi, o Prof. Dr. Veneziano de 

Castro Araújo e o representante discente Lucas de Toro Rodrigues. Não justificaram a 

ausência o Prof. Dr. André Roncaglia Carvalho, a Profa. Dra. Claudia Alessandra Tessari, o 

Prof. Dr. Júlio César Zorzenon e o Prof. Dr. Sidival Tadeu Guidugli, A reunião tratou da 

seguinte pauta: I) Informes a) Segundo semestre de 2020: O professor Pedro comunicou 

que, de acordo com reunião do Conselho de Graduação, definiu-se que o segundo semestre 

será em formato de ADEs. Também ficou definida a data para início do segundo semestre, 18 

de novembro, e encerramento, 02 de março, com recesso entre 23 de dezembro e 03 de 

janeiro, tendo até o dia 27 para o lançamento de conceitos no sistema da pasta verde. O 

professor Daniel complementou informando que até o dia 14 de setembro deve-se fechar a 

grade do semestre, e até o dia 28 do mesmo mês os planos de ensino devem ser apresentados, 

e de 03 a 17 de novembro será a rematrícula em formato ADEs. b) Mobilidade acadêmica 

estudantil ANDIFES: O professor Pedro informou que recebeu e-mail sobre o programa de 

mobilidade estudantil ANDIFES, com duas vagas disponíveis para o curso de Economia. O 

prazo para resposta foi exíguo, assim a coordenação respondeu aprovando o programa para o 

curso. c) Reunião com os discentes: O professor Pedro informou sobre a última reunião da 

coordenação realizada com os alunos do curso de Economia, na qual os alunos trouxeram suas 
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dúvidas e sensações acerca do andamento do semestre em formato virtual. O professor Daniel 

acrescentou algumas sugestões trazidas pelos alunos como a solicitação de padronização, 

pelos professores, na comunicação das aulas na plataforma moodle; a possibilidade de, se o 

segundo semestre for em ADEs, abrir um maior número de vagas em algumas matérias que 

possuem demanda maior que a oferta de vagas; e a questão levantada em relação ao formato 

de ADEs não ser atribuído nota à monografia, apenas conceito de cumprido ou não cumprido, 

o que seria ruim por não poder premiar as monografias que se saírem melhor que a média, ou 

que houve uma dedicação especial na elaboração, com isso o professor Pedro informou que 

repassará a informação ao professor Flávio Tayra.  II) Ordem do dia: a) Prorrogação de 

prazo das atividades complementares: O professor Pedro apresentou prorrogação de prazo 

das atividades complementares por mais quinze dias, e a Comissão de Curso concordou 

unanimemente. b) Extinção de pré-requisitos na matriz curricular do curso de Ciências 

Econômicas: O professor Pedro discutiu sobre as dificuldades técnicas dos pré-requisitos na 

matriz curricular, e o quanto isso prejudica os discentes veteranos que iniciaram o curso com 

uma matriz curricular sem pré-requisitos, e assim propôs o retorno à matriz curricular sem 

pré-requisitos. Após discussão e votação, a Comissão de Curso aprovou, com 7 votos 

favoráveis, 1 voto contrário e 3 abstenções, suspender, temporariamente, os pré-requisitos da 

matriz curricular. Com isso, o professor Pedro chamou a Comissão de Curso para estudar 

como fazer o encaminhamento para as instâncias superiores, destacando que não há garantia 

de que já haverá, no próximo semestre, matriz curricular sem pré-requisito. Em seguida, a 

professora Daniela Vaz propôs um segundo encaminhamento, no qual a coordenação pautaria, 

na próxima reunião da Câmara de Graduação, uma demanda relativa ao aprimoramento e 

revisão do sistema, que, atualmente, impossibilita a utilização de duas grades curriculares, e 

que essa demanda seja, posteriormente, encaminhada pelo campus ao Conselho de 

Graduação.  O professor Veneziano informou que consultou o regimento da Comissão de 

Curso, e seu artigo 16º nos traz que: “As deliberações da CCGCE serão aprovadas por 50% 

mais um dos membros presentes da CCGCE, salvo as matérias que exigem maioria 

qualificada-  Parágrafo único - Quando se tratar de matérias relacionadas à alteração do 
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Projeto Pedagógico do curso de graduação em Ciências Econômicas e deste Regimento, a 

aprovação dar-se-á com os votos de pelo menos 2/3 (dois terços) dos membros da CCGCE, 

em primeira chamada e de 50% mais um, e em segunda chamada, realizada, no máximo, em 

30 minutos após a primeira chamada.” E isso poderia anular a decisão da Comissão de 

Curso. Assim foi proposta uma nova votação, na qual foi aprovada, com 10 votos favoráveis e 

4 abstenções, a suspensão, temporária, dos pré-requisitos na matriz curricular. O professor 

Pedro sugeriu uma votação acerca da forma de encaminhamento, se seria preliminarmente 

submetido ao NDE, ou não; então, foi deliberado, com a maioria simples dos votos, pela 

apresentação da demanda ao NDE.  Em seguida, foi discutido o tempo de duração da 

suspensão dos pré-requisitos, e todos decidiram por suspender no segundo semestre do ano 

letivo. O professor Pedro propôs, após recebimento do parecer do NDE, formar uma comissão 

para redigir o documento que será submetido à Câmara de Graduação; após discussões, foi 

estabelecido que a coordenação de curso redigirá o documento e submeterá, através de e-mail, 

à Comissão de Curso. c) Proposta de instrumento para avaliação das ADEs do semestre 

2020.1: O professor Pedro comunicou que há um estímulo da PROGRAD para a elaboração 

de um documento de avaliação do semestre 2020.1, que acontece por meio das ADEs, 

ressaltando que é importante a elaboração desse documento para responder à PROGRAD, 

mas também como uma forma útil para a melhoria do próximo semestre, e até para fazer 

reinvindicações à PROGRAD; também sugeriu que se forme um pequeno grupo para a 

elaboração desse documento, ou, alternativamente, a coordenação apresente um primeiro 

modelo, a partir do qual seria construído, coletivamente, por e-mail; em seguida perguntou se 

alguém da Comissão de Curso seria contra a coordenação esboçar um primeiro documento de 

balanço preliminar das ADEs do primeiro semestre e o encaminhe aos docentes, ninguém 

manifestou-se contrário. O professor Daniel sugeriu que a representação discente também 

poderia colaborar com a construção desse documento, e o professor Pedro falou sobre a 

possibilidade de os discentes elaborarem um outro documento semelhante, e o representante 

discente Lucas concordou com a proposta. d) Solicitação de trancamento especial do 

discente Lucas Lourenço Raimundo: O discente requereu trancamento especial por motivo 
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de saúde, assim a coordenação deferiu o pedido ad referendum, e a Comissão de Curso 

manteve a deliberação. e) Solicitação de reversão de desistência do discente Alexsandro 

Augusto Oliveira Almeida: O discente pediu reversão de desistência de vaga, que se deu por 

motivos de saúde. Diante do pedido, a Comissão manifestou-se favorável à solicitação do 

discente. f) Pedido de trancamento excepcional de matrícula do discente Felipe Silva 

Reis: O pai do discente, representando-o, solicitou trancamento excepcional de matrícula, no 

primeiro semestre do ano letivo, por motivo de saúde, pois o aluno encontra-se internado. 

Após análise, a Comissão de Curso manifestou-se favorável à concessão da solicitação. Nada 

mais havendo a tratar, o professor Pedro encerrou a reunião, ao meio-dia e meia, e eu, Jacyeli 

Macena Quirino, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada pelos presentes. 
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