COMISSÃO DE GRADUAÇÃO
97ª Reunião em Caráter Ordinário
PAUTA
21 de junho de 2011
Primeira Convocação às 09h00
Segunda Convocação às 09h30
Terceira Convocação às 10h00
Sala da Congregação - Bloco A
FEA-RP/USP
1ª PARTE – ORDEM DO DIA
I.

Discussão e Aprovação das Atas da 87ª, 88ª, 90ª, 91ª, 92ª e 93ª Reuniões da Comissão de Graduação.

II.

Aprovações “ad referendum” da Comissão de Graduação:

II.a

Apreciação do Mérito dos Convênios de Estágio de Graduação.
- Morena Distribuidora de Bebidas Ltda. – Proc.: 11.1.814.81.7;
- Ourofino Saúde Animal Ltda. – Proc.: 11.1.904.81.6;
- Ribeirão Diesel S/A Veículos – Proc.: 11.1.899.81.2;
- Travel Techonology Interactive do Brasil S/A – Proc.: 11.1.876.81.2.

II.b

Solicitação de Verba – Pró-Eve.
Realização da “VIII Semana de Matemática Aplicada a Negócios”, de 19 a 23/09/11. O evento acontece todos os anos, sendo
direcionado especialmente aos alunos do MAN. Valor solicitado: R$ 2.300,00 (ajuda de custo para palestrantes: diárias de
hotel, alimentação e transporte).

II.c

Ajustes Docentes Grade Horária Ciências Contábeis – 1º Semestre de 2011.
- Of.RCC/FEA-RP/0582011/18.05.11: a Profa. Dra. Mariana Simões Ferraz do Amaral Fregonesi estava de licença maternidade
até dia 06/04/11 e ficou sem carga didática até essa data. A partir do dia 07/04/11, passou a dividir a carga das disciplinas
RCC0471 – TCC I, RCC0472 – TCC II, RCC8204 – Monografia em Ciências Contábeis I e RCC8205 – Monografia em Ciências
Contábeis II com a professora atualmente responsável pelas mesmas;
- Of.RCC/FEA-RP/0662011/24.05.11: o Prof. Dr. Alexandre Assaf Neto estava de licença prêmio até dia 01/04/11 e ficou sem
carga didática até essa data. A partir do dia 04/04/11, passou a dividir a carga da disciplina RCC0505 – Controladoria e Risco
de Instituições Financeiras com o Prof. Marcelo Augusto Ambrozini.

II.d

Ajustes Grades Horárias dos Cursos de Graduação – 2º Semestre de 2011.
Departamento de Administração - Of.RAD/FEARP/0452011/30.05.11:
- A disciplina RAD2219 – Economia das Organizações não será mais oferecida na grade do curso diurno de Administração,
mas sim no curso de Matemática Aplicada a Negócios, às quintas-feiras (das 10h00 às 12h00) e às sextas-feiras (das 08h00 às
10h00), sendo disponibilizadas no máximo 60 vagas: 10 reservadas para o MAN, 10 ao CID e as demais ao curso de
Administração;
- Na grade do curso diurno de Administração, a disciplina RAD2506 - Tópicos Avançados de Métodos Quantitativos será
substituída pela disciplina RAD2306 – Tópicos Avançados de Finanças;
- Na grade do curso noturno de Administração, o Prof. Dr. Erasmo José Gomes não ministrará mais a disciplina RAD2101 –
Gestão Tecnológica e sim a disciplina RAD2221 – Sistema Brasileiro de Inovação: Estrutura, Características e Funcionamento.
Departamento de Contabilidade – Of.RCC/FEA-RP/0692011/02.06.11:
- Ciências Contábeis: exclusão da disciplina RCC0440 - Tópicos de Contabilidade Gerencial do 6º semestre, alocada para o
Prof. Dr. Sigismundo Bialoskorski Neto. Inclusão da disciplina RCC0473 - Economia de Empresas, Organizações e

Cooperativas no 6º semestre, sob responsabilidade do Prof. Dr. Sigismundo Bialoskorski Neto, que será oferecida as terças e
quartas-feiras, das 17h00 às 18h40. A disciplina FLC0472 - Português Instrumental será oferecida as quartas-feiras, das 20h50
às 22h30, e as quintas-feiras, das 19h00 às 20h40. A disciplina RCC0427 - Fundamentos da Análise de Sistemas será
ministrada as segundas-feiras, das 19h00 às 20h40, e as terças-feiras, das 20h50 às 22h30. A disciplina DFB2007 Instituições de Direito será oferecida as segundas-feiras, das 20h50 às 22h30, e as terças-feiras, das 19h00 às 20h40. A
disciplina RCC0442 - Análise de Sistemas Contábeis será ministrada as segundas-feiras, das 20h50 às 22h30, e as terçasfeiras, das 19h00 às 20h40. A disciplina RCC0202 - Análise das Demonstrações Contábeis será ministrada as segundas-feiras,
das 19h00 às 20h40, e as terças-feiras, das 20h50 às 22h30;
- Matemática Aplicada a Negócios: alteração no dia e horário de oferecimento da disciplina RCC0407 - Mercado Financeiro I,
que será ministrada as quintas-feiras, das 10h00 às 12h00 e das 14h00 às 16h00;
- Economia Empresarial e Controladoria: alteração no dia e horário de oferecimento da disciplina RCC8008 - Fundamentos de
Controladoria, que será ministrada as quartas-feiras, das 09h20 às 11h00, e as quintas-feiras, das 07h30 às 09h10. Alteração
no horário de oferecimento da disciplina RCC8006 - Técnicas de Pesquisa, que será ministrada as quintas-feiras, das 09h20 às
11h00, e as sextas-feiras, das 11h10 às 12h50. Alteração no horário de oferecimento da disciplina RCC0111 - Tópicos de
Contabilidade Financeira, que será ministrada as quartas-feiras, das 07h30 às 09h10, e as quintas-feiras, das 09h20 às 11h00.
II.e

Indicação de Coordenador da Comissão Coordenadora do PAE da FEA-RP.
Of.CPG/0422011/FEA-RP/09.06.11: o Prof. Dr. Alex Luiz Ferreira solicitou desligamento como Coordenador do Programa de
Aperfeiçoamento de Ensino, em 05/05/11. A Comissão de Pós-Graduação, reunida em 19/05/11, indicou o Prof. Dr. Ângelo
Costa Gurgel como o novo Coordenador da Comissão Coordenadora do PAE da FEA-RP que, de acordo com as Diretrizes do
Programa, a Comissão de Graduação deve se manifestar a respeito.

III.

Ajustes Grades Horárias dos Cursos de Graduação – 2º Semestre de 2011.
Departamento de Administração – Folha de Informação:
- A disciplina RAD2219 - Economia das Organizações não será mais oferecida para o curso diurno de Administração (8º
semestre), mas sim para o curso de Matemática Aplicada a Negócios, da FFCLRP/USP, sem alterar o docente ministrante, dia
e horário de oferecimento. Ressalte-se que, para esta disciplina, deverão ser disponibilizadas, no máximo, sessenta vagas,
sendo distribuídas da seguinte forma: dez para alunos do MAN, dez para alunos do CID e as demais para o curso de
Administração (diurno e noturno);
- A disciplina RAD2506 - Tópicos Avançados de Métodos Quantitativos será substituída pela disciplina RAD2306 - Tópicos
Avançados de Finanças, no curso de Administração diurno (8º semestre), que será ministrada pelo Prof. Dr. Carlos Alberto
Gabrielli Barreto Campello, às quintas-feiras, das 8h-9h40min;
- A disciplina RAD2101 - Gestão Tecnológica será substituída pela RAD2221 - Sistema Brasileiro de Inovação: Estrutura,
Características e Funcionamento, no curso de Administração noturno (10º semestre), que será ministrada pelo Prof. Dr.
Erasmo José Gomes, às quintas-feiras, das 17h-18h40min;
- As disciplinas RAD2204 - Tópicos Avançados de Recursos Humanos e RAD2102 - Mudança Organizacional, de
responsabilidade do Prof. Dr. Gilberto Tadeu Shinyashiki, deverão ter no máximo 25 vagas, disponibilizadas para alunos
ingressantes até 2008, do curso de Administração (diurno e noturno);
- A disciplina RAD1305 - Mercado de Capitais I, de responsabilidade do Prof. Dr. Tabajara Pimenta Junior, será incluída na
grade do curso de Administração diurno (8º semestre) e disponibilizará 50 vagas no total, distribuídas da seguinte forma: 40
vagas para alunos do MAN; 5 vagas para alunos do curso de Administração (diurno ou noturno) e 5 vagas para os demais
cursos do Campus. Ainda, o horário de oferecimento mudou para sexta-feira, das 10h-11h40min;
- A disciplina RAD1109 - Política de negócios II inverterá o horário de oferecimento com a RAD2505 - Tópicos Avançados de
Operações e Logística, ambas de responsabilidade do Prof. Dr. Sérgio Takahashi, permanecendo no mesmo dia, ficando a
RAD2505 às 8h e a RAD1109 às 10h;
- A disciplina RAD1619 - Responsabilidade Social será ministrada pelos Profs. Drs. Perla Calil Pongelupe Wadhy Rebehy,
André Lucirton Costa e Jorge Henrique Caldeira de Oliveira. O dia de oferecimento da disciplina mudou para quarta-feira, das
17h-18h40min.
Departamento de Economia – Of.REC/FEARP/0782011/15.06.11:
- REC2103 - Organização Industrial, para o curso de Ciências Econômicas (Currículo 81101), em substituição à disciplina
REC3112 - Economia das Organizações, sendo mantidos os dias e horários de oferecimento e o docente ministrante;
- REC0228 - Economia Industrial – Organização Industrial, para o curso de Ciências Econômicas (Currículo 81100), em
substituição à disciplina REC1212 - Economia das Organizações, sendo mantidos os dias e horários de oferecimento e o
docente ministrante.

IV.

Aproveitamento de Estudos Prévio – Exterior.
Ramon Davi de Souza Rodrigues – Economia Empresarial e Controladoria – REC0421 – História do Pensamento Econômico.
Solicitação avaliada e aprovada por docente responsável e Conselho do Departamento de Economia.

V.

Ivan Jota Salles.
Curso: Economia Empresarial e Controladoria. Ano de ingresso: 2007. Aluno solicita que as disciplinas cursadas no 2º
semestre de 2010, na ULB (Université Libre de Bruxelles), sejam válidas como créditos de optativas livres. O interessado alega
que o processo normal de matrícula prévia não foi realizado, pois achou que por ter renovado o programa de intercâmbio, junto
ao International Office, a matrícula em “Cursando Disciplinas no Exterior”, do 1º semestre de 2010, também seria renovada
para o 2º semestre de 2010.

VI.

Solicitações de Verba – Pró-Eve (Saldo Disponível: R$ 8.561,82).
- Departamento de Contabilidade: solicita apoio financeiro para custear um ônibus e as despesas de hospedagem, tendo em
vista que não há vagas disponíveis no alojamento do Campus, para os alunos dos cursos de Ciências Contábeis e Economia
Empresarial e Controladoria participarem do “XI Congresso USP de Controladoria e Contabilidade”, avaliado entre os melhores
eventos acadêmicos na área contábil, a ser realizado no Campus da USP de São Paulo, nos dias 28 e 29/07/11. Valor
solicitado: R$ 2.500,00 (ônibus) e R$ 1.160,00 (hospedagem). Valor total: R$ 3.660,00;
- Apresentação do artigo “Indicadores de Facilitação de Comércio: o Caso do Brasil e seus Parceiros Comerciais” pelo aluno
Vinícius Poloni Sant’Anna, do curso de Ciências Econômicas, no “49º Congresso da Sober – Sociedade Brasileira de
Economia, Administração e Sociologia Rural”, que será realizado entre os dias 24 e 27/07/11, na Faculdade de Ciências
Econômicas - FACE da UFMG, em Belo Horizonte/MG. Valor solicitado: R$ 1.026,00 (inscrição, passagem aérea ida e
volta e hotel);
- A AIESEC solicita auxílio financeiro para aluguel de microônibus com motorista para levar 22 alunos (sendo 18 dos cursos da
FEA-RP e o restante de outros cursos da USP, como Psicologia e Nutrição) à CONADE – Conferência Nacional de
Desenvolvimento, a ser realizada de 14 a 18/07/11, em Atibaia/SP. Valor solicitado: R$ 3.000,00;
- O CAFCF solicita auxílio financeiro para realização do “I EcoFEA”, no dia 23/08/11. Valor solicitado: R$ 3.010,00
(Palestrantes: hospedagem, refeição, transporte e translado; Divulgação: cartazes, arte gráfica e faixas).

VII.

Solicitação de Verba – Pró-Int.
A Comissão de Graduação, na última reunião, retirou de pauta a solicitação do aluno André Luiz Lanza, do curso Economia
Empresarial e Controladoria, de auxílio financeiro do Pró-Int, no valor de R$ 3.508,00, para cobrir os custos com passagem
aérea para Tallinn/Estônia (ida e volta), pois decidiu solicitar ao interessado maiores esclarecimentos quanto ao objetivo da
referida viagem, bem como maiores detalhes sobre o curso que pretende realizar na Tallinn University. Em resposta, o referido
aluno apresentou uma carta de esclarecimento informando que foi selecionado, dentre vários alunos das mais diversas partes
do mundo, para receber uma bolsa do Instituto Estoniano, que conta com bolsas restritas, que dá direito à participação na
Tallinn Summer School e três semanas de moradia em residência universitária na Universidade de Tallinn. Esse curso, que
ocorrerá entre os dias 11 e 29/07/11, é composto por aulas sobre história, história econômica, economia e políticas estonianas,
bem como noções da língua e cultura. Todos os dias haverá palestras com nomes renomados da Estônia, como Ministro da
Economia e Professores Doutores da Universidade. O interessado ressalta que o curso tem ligação com o seu futuro
acadêmico, já que pretende realizar parte dos estudos de mestrado e doutorado na Estônia, onde pesquisará a evolução
econômica das ex-repúblicas soviéticas desde o final da era soviética até o momento. O aluno informa que já entrou em
contato com a Tallinn University e com o Consulado Estoniano no Brasil e obteve respostas positivas quanto à realização da
pós-graduação na Estônia, inclusive com possível auxílio financeiro, por ser o primeiro aluno brasileiro a mostrar esse
interesse. Todos os alunos contemplados com a bolsa para participação na Tallinn Summer School devem realizar uma
apresentação de seu país, costumes, educação e universidade de origem. O interessado ressalta que em sua apresentação vai
falar sobre a FEA-RP, também será possível, como ex-estagiário do International Office, propor convênios internacionais com
as escolas de negócios existentes em Tallinn, levando o nome da FEARP para outros países.

VIII.

Programa de Apoio à Informatização do Ensino de Graduação – Pró-Info 2011 – R$ 24.049,63.
Para a liberação da cota, em fluxo contínuo, a Unidade deverá encaminhar à Pró-Reitoria de Graduação, via processo, o plano
detalhado de aplicação dos recursos, acompanhado de um quadro resumo (modelo no site da Pró-G), devidamente aprovado
pela Comissão de Graduação e encaminhado pela Diretoria da Unidade.

IX.

Programa de Estudantes-Convênio PEC-G - Amewoanu Tomegah - Economia Empresarial e Controladoria.
O aluno Amewoanu Tomegah, do curso de Economia Empresarial e Controladoria, estaria em situação de desligamento do
curso de acordo com o § 2º, da seção IX, do protocolo PEC-G: “Será, ainda, desligado do PEC-G o estudante-convênio que for
reprovado duas vezes na mesma disciplina, ou em mais de duas disciplinas no mesmo período letivo, após o primeiro ano de

estudos...”. Conforme histórico escolar, o aluno reprovou duas vezes na disciplina Teoria Microeconômica I e obteve três
reprovações no 1º semestre de 2010, segundo ano do aluno no curso. Tendo em vista essa informação do Serviço de
Graduação, a Diretoria da FEA-RP solicita consideração da Comissão de Graduação quanto ao desligamento do referido aluno
do PEC-G.
X.

Avaliação Docentes FEA-RP – FUVEST.
Of.RCC/FEA-RP/0562011/10.05.11: o Conselho do Departamento de Contabilidade decidiu manter o método utilizado
atualmente para avaliação dos docentes do RCC, ou seja, pela FUVEST. Entretanto, solicita que a Comissão de Graduação
discuta o assunto e oriente os Departamentos sobre qual seria o método mais indicado a ser adotado pela Unidade.

XI.

Aperfeiçoamento Vestibular FUVEST - Manifestação Unidade “Reescolha”.
Circular Pró-G/A/30/2011/09.06.11: o Conselho de Graduação aprovou as seguintes propostas do Grupo de Trabalho do
Vestibular, relativas a aperfeiçoamentos no referido processo:
- Novo INCLUSP;
- Autenticação das informações prestadas na inscrição (treineiros em carreiras – específicas);
- Considerar a nota da primeira fase (mesmo peso das provas da segunda fase);
- Diminuição do número de questões da prova do segundo dia da segunda fase (de 20 para 16);
- Mudança no valor do índice K (variável de 2 a 3);
- Alteração da nota mínima (22 para 27); e
- “Reescolha” de opção de carreira após a terceira chamada. Para os candidatos do Vestibular a “reescolha” será
livre; contudo, as Unidades deverão encaminhar à Pró-G, devidamente aprovadas por seus órgãos competentes,
impreterivelmente até o dia 30/06/11, as carreiras das quais aceitarão candidatos para seus cursos. Caso a Unidade
não se manifeste, significará, para a Pró-G, a aceitação dos candidatos independentemente da área original de
inscrição.

XII.

Norma Regulamentadora para Aproveitamento de Disciplinas no Exterior.
Proposta de Norma para regulamentar pedidos de disciplinas no Exterior.
http://www.fearp.usp.br/arquivos/grad/procedimentos_alteracao_discip/procedimentos_alteracao_discip.pdf

2ª PARTE – COMUNICADOS
I.

Comunicados do Senhor Presidente:

I.a

Of.REC/FEARP/0662011/02.06.11: tendo em vista informação do Departamento de Computação e Matemática da FFCLRP, o
Departamento de Economia comunica que a disciplina 5910254 – Cálculo Diferencial e Integral II será ministrada pelo Prof. Dr.
Jair Silvério dos Santos e a disciplina 5910123 – Introdução à Probabilidade e Estatística II, pela Profa. Dra. Geraldine Góes
Bosco.

I.b

Folha de Informação do Departamento de Administração: o CRAD elegeu a Profa. Dra. Perla Calil Pongeluppe Wadhy Rebehy
(titular) e o Prof. Dr. Gilberto Aparecido Pratavieira (suplente) como membros representantes do Departamento de
Administração na Comissão de Graduação.

I.c

Circular Pró-G/A/27/2011/19.05.11: a Comissão Assessora de Estágios da Pró-Reitoria de Graduação decidiu no sentido de
que não há prazo mínimo para o reconhecimento dos estágios realizados, cabendo à própria Unidade apreciar e deliberar se o
período em que o estágio se realizou permitiu que o aluno alcançasse os objetivos acadêmicos e pedagógicos, propiciados
pela prática do estágio, a juízo da Unidade, podendo, portanto, reconhecer o estágio independentemente da sua duração.

I.d

Of.REC/FEARP/0742011/14.06.11: tendo em vista as dificuldades encontradas para o registro profissional dos egressos do
curso de Economia Empresarial e Controladoria, o assunto foi incluído em pauta da 109ª Reunião Ordinária do Conselho do
Departamento de Economia, realizada em 13.04.2011. Após discussão, o Conselho deliberou, por unanimidade, que não há
interesse em manter a habilitação em Ciências Econômicas no curso ECEC, caso não seja possível obter registro profissional.
Nesse sentido, informa que o Conselho decidiu manifestar-se favoravelmente à sugestão apresentada pelo coordenador do
curso, Prof. Dr. Milton Barossi Filho, de criação de uma carreira Economia Empresarial e Controladoria, com dois cursos
(Ciências Econômicas: ênfase Economia Empresarial e Ciências Contábeis: ênfase Controladoria), concebidos de modo a
garantir o registro profissional dos egressos. Desse modo, solicitou à CoC-ECEC a elaboração de proposta de alteração do
curso que atenda às demandas do Conselho Regional de Economia.

II.

Comunicados dos Senhores Membros.

