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ATA DA 16ª REUNIÃO DA COMISSÃO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIFESP, 
CAMPUS OSASCO, EM 02.10.2013. - REUNIÃO ORDINÁRIA 

 
Ao segundo dia do mês de outubro de dois mil e treze, realizou-se, na sala de reuniões nº 
42 da UNIFESP, campus Osasco, localizado à Rua Angélica, número 100, Jardim das 
Flores, município de Osasco, a décima sexta reunião ordinária da comissão do curso de 
Administração da Unifesp, campus Osasco, às dezesseis horas.  
Estiveram presentes a coordenadora do curso de Administração, Profa. Dra. Marcia 
Carvalho Azevedo, o vice-coordenador do curso, Prof. Ricardo Luiz Pereira Bueno, a 
Profa. Natasha Schmitt Caccia Salinas, o Prof. Dr. Bolívar Godinho, a Profa. Dra. Miriam 
Oishi Nemoto e o Prof. Dr. Luis Hernan Contreras Pinochet.  
Estando ausentes a Profa. Dra. Gabriela De Brelàz, que se encontra em licença 
maternidade, a Profa. Dra. Cíntia Rejane Möller de Araújo e a Profa. Dra. Luciana 
Massaro Onusic, que justificaram suas ausências.  
 
A reunião tratou da seguinte pauta: I) Assinatura das atas anteriores II) Informes III) 
Ordem do dia: a) Projeto Pedagógico e mapeamento de vagas/corpo docente b) 
Revisão do regulamento do NDE c) Fórum de graduação d) Grupo de estudo - Profa. 
Natasha e) Projeto de TCC f) Aprovação de regime de trabalho do Prof. Ricardo 
Bueno de 40h para D.E. 
 
I) Assinaturas das atas anteriores:  

 
Aprovadas e assinadas pelos presentes. Pendente para aprovação as atas das reuniões 
dos dias: 16/09 e 18/09 que ainda estão em fase de elaboração. 

 
II) Informes:  
 
a) Informes sobre o PET/PAD. b) Informe sobre os problemas enfrentados sobre a 
integralização. c) Informes sobre os desdobramentos da reunião da última Comissão de 
Bancas. d) Informes sobre a última Congregação e sobre as aprovações de perfis. e) 
Informes sobre a última Câmara de Graduação. f) 29 perfis de vagas do campus Osasco 
foram aprovados pelo Conselho de Administração. g) Informe sobre a nova sala de 
reunião do curso de Administração, que está localizada na sala n. 41 no box com o nome 
do curso.  
 
III) Ordem do dia:  

 
a) Projeto Pedagógico e mapeamento de vagas/corpo docente: 

 
Foi pedido que cada curso fizesse um mapeamento das UC’s oferecidas desde 2011 para 
enviar à Direção Acadêmica. Com base nesses dados a direção fará uma consolidação 
das informações e proposição de critérios para distribuição das 4 vagas remanescentes 
para discussão posterior. 
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b) Revisão do regulamento do NDE: 
 

O N.D.E não tem caráter deliberativo. A Comissão de curso tem caráter deliberativo. 
Editado o art. 2 no regulamento do N.D.E. do curso de Administração onde constava a 
informação errônea. Definidas as áreas do N.D.E do curso de Administração: 
Administração Geral e RH, Marketing, Operações, Finanças, Sistemas de Informações, 
Fundamentos Sociais e Jurídicos e Formação Complementar. Houve uma atualização dos 
membros do N.D.E, são eles, representando a área de Operações a Prof.ª Dr.ª Cíntia 
Rejane Möller de Araújo, representando a área de Administração Geral e RH a Prof.ª Dr.ª 
Marcia Carvalho de Azevedo, representando a área de Finanças o Prof. Bolívar Godinho 
de Oliveira, representando a área de Sistemas de Informações o Prof. Dr. Luis Hernan 
Contreras Pinochet, representando a área de Fundamentos Sociais e Jurídicos a Prof.ª 
Dr.ª Natasha Schmidt Salinas e representando a área de Formação Complementar a 
Prof.ª Dr.ª Liége Petroni. 
 

 
c) Fórum de Graduação: 

 
A participação dos alunos é opcional e está sendo incentivada a participação dos 
docentes. Os membros da comissão discutiram e deram suas ideias e opiniões sobre os 
tópicos: Valorização da Graduação e valorização da docência, como promover a 
valorização do trabalho dos docentes na graduação, democratização do acesso ao ensino 
superior, como promover a inclusão dos alunos da Unifesp, tendo em vista a questão das 
cotas, implicações do modelo de organização do Projeto Político Pedagógico do campus 
sobre o Projeto Pedagógico de cada curso: limites e possibilidades. Foi elaborado um 
relatório com as proposições do curso para o Fórum que será encaminhado à Prograd 
pela coordenadora e será apresentado por ela e pelos professores do curso no Fórum. 

 
 

d) Grupo de estudo - Prof.ª Natasha: 
 

O docente tem autonomia para definir a carga horária, levando em conta o teto de horas 
que for permitido no regulamento das Atividades Complementares. Serão definidos, em 
uma próxima reunião, os critérios para definição de carga horária de grupos de estudos, 
etc. 

 
 

e) Projeto de TCC: 
 

A ideia é que todos os docentes do curso orientem. Sendo 2h aula, 4 alunos por docente, 
uma UC de 30h. A orientação de TCC se iniciará no próximo semestre. 
 

 
f) Aprovação de regime de trabalho do Prof. Ricardo Bueno de 40h para D.E.: 

 
Aprovado por unanimidade pela Comissão de Curso de Administração o regime de 
trabalho de 40h para Dedicação Exclusiva do Prof. Dr. Ricardo Luiz Pereira Bueno. 
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g) Redistribuição: 

 
Na penúltima Congregação do campus Osasco ficou acordado que todas as vagas novas 
para docentes deveriam ser, incialmente, colocadas para concurso. Com isso, os pedidos 
de redistribuição dos docentes foram vetados. Todos concordaram em interromper o 
processo de avaliação do pedido de redistribuição do Prof. Alberto antes da redação do 
relatório final. Os processos já iniciados serão arquivados. 
 
h) Suplência da cadeira da coordenação na Congregação: 
Todos concordaram de o Prof. Bolívar ser o representante suplente do curso de 
Administração nas reuniões da Congregação, substituindo o vice-coordenador Prof. 
Ricardo Bueno que pediu afastamento até fevereiro de 2014, em função da 
incompatibilidade do horário das reuniões com as suas atividades didáticas e também 
pela ocorrência de férias neste período. 
 
i) Assuntos gerais: 
 
Ficou definido que a forma de gestão da UC das Atividades Complementares do curso de 
Administração deve ser planejada pela comissão de curso. 
 
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. 
 
 
_________________________________ 
Profa. Dra. Marcia Carvalho Azevedo 
 

 
 
_________________________________ 
Prof. Dr. Ricardo Bueno 
 

 
 
Profa. Dra. Luciana Onusic 
 

 
__________________________________ 
Prof. Dr. Luis Hernan Contreras Pinochet  
 

 
_________________________________ 
Prof. Dr. Bolívar Godinho de Oliveira 
Filho 
 

 
 
Profa. Dra. Cintia Rejane Möller de Araújo 

 
 
Profa. Dra. Gabriela de Brelàz 
 
 
 

 
___________________________ 
Profa. Dra. Miriam Oishi 
 

___________________________________ 
Profa. Dra. Natasha Schmitt Caccia Salinas 


