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ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DO CURSO DE 
ADMINISTRAÇÃO DA UNIFESP, CAMPUS OSASCO, EM 15.03.2013. 
 
Aos quinze dias do mês de março de dois mil e treze, realizou-se, na sala de reuniões nº 
1 da UNIFESP, campus Osasco, localizado à Rua Angélica, número 100, Jardim das 
Flores, município de Osasco, a reunião da comissão do curso de Administração da 
Unifesp, campus Osasco, às quatorze horas. Estiveram presentes a coordenadora do 
curso de Administração, Profa. Dra. Márcia Carvalho Azevedo, o Prof. Dr. Bolívar Godinho, 
a Profa. Dra. Gabriela de Brelàz, a Profa. Dra. Luciana Massaro Onusic, o Prof. Dr. Luis 
Hernan Contreras Pinochet, a Profa. Dra. Miriam Oishi Nemoto, Profa. Dra. Cíntia Rejane 
Möller de Araújo e o vice coordenador do curso Prof. Dr. Ricardo Bueno. Tratou-se da 
seguinte pauta: I) Aprovação da ata da reunião anterior II) Informes III) IV) Ordem do dia: 
a) Concursos b) Representante do curso de Administração na Comissão de Horários. c) 
Estrutura Curricular.  Informes: a) Houve duas reuniões neste dia, sendo elas: Reunião 
da Câmara de Graduação e Reunião da Comissão de Bancas. A seguir alguns dos 
principais informes dessas duas reuniões citadas: A Profa. Luciana Onusic assumiu a 
posição de vice-coordenadora do curso de Ciências Atuariais, temporariamente, até que o 
curso tenha uma estrutura maior no quadro de docentes. Ficaram definidos os semestres 
do ano de 2013, sendo o primeiro com início no dia 02 de maio e término no dia 31 de 
julho. O segundo semestre com início em agosto e término em dezembro. A designação 
do servidor Ricardo Vieira Bertoldo como Secretário de Curso, ficando responsável pelos 
cursos de Administração, Ciências Atuariais e Ciências Contábeis. Os requerimentos de 
aproveitamento de estudos serão encaminhados diretamente aos professores para a 
análise e, podendo assim, ser deferidos ou não. Haverá uma comissão de horários que irá 
montar os horários para o primeiro semestre de 2013. Indicar um representante do curso 
de Administração para essa Comissão de Horários até o dia 20 de Março. Ficou acordado 
também que todos os docentes da comissão do curso de Administração enviassem para a 
coordenadora a situação da participação em comissões, principalmente dos docentes 
efetivos. Foram passados os critérios da disponibilidade dos docentes dos dias e horários 
para a atribuição de disciplinas. b) A Profa. Cíntia Möller Araújo é a representante da 
Diretoria Acadêmica do campus Osasco no Conselho de Extensão (Coex). c) 
Agradecimentos a todos os membros da comissão de curso em relação ao empenho para 
a formação das bancas para os concursos públicos que serão realizados. d) Na última 
reunião da Congregação ficou definido que haverá uma comissão para análise de perfil 
dos novos servidores Técnicos Administrativos em Educação para o campus. Perfil de 
novos 25 TAE’s. Ficou decidido que o Prof. Ricardo Bueno fará parte nessa comissão, 
tendo como suplente o Prof. Luis Hernan. Ordem do dia: a) Concursos: Alguns 
consertos nas bancas de provimento de cargo de docente no concurso de Administração, 
subárea: Fundamentos Sociais e Jurídicos da Administração, segundo a Resolução nº 78, 
não são permitidos na banca dois docentes do mesmo departamento, no caso, nesta 
banca há 3 professores da PUC/SP e não consta os departamentos que eles são. Ficou 
decidida também a importância de ter um docente disponível nos dias dos concursos - 
não para direcionar os trabalhos da banca - mas para dar um suporte, para falar sobre a 
realidade do campus, etc. b) Representante do curso de Administração na Comissão 
de Horários: Ficou decidido que o Prof. Ricardo Bueno continuará sendo o representante 
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do curso de Administração na Comissão de Horários, tendo como primeira suplente a 
Profa. Luciana Onusic e como segunda suplente a Profa. Miriam Oishi. Prof. Ricardo 
Bueno comunicou que será sua última vez como representante do curso de Administração 
nesta comissão. Se, por acaso, a Profa. Luciana for representante do curso de Ciências 
Atuariais na Comissão de Horários, a Profa. Miriam será a suplente do Prof. Ricardo 
Bueno. c) Estrutura Curricular: Após momentos de reflexões acerca da estrutura 
curricular na última reunião, o momento das discussões agora foi em relação ao número 
de horas aulas. Demais assuntos da pauta: Os outros itens da pauta foram prejudicados 
sendo agendada uma nova reunião dia vinte e dois de março de dois mil e treze às 
quatorze horas. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e eu, Ricardo Vieira 
Bertoldo, Secretário Executivo, lavrei a presente ata que vai assinada pelos presentes. 
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