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ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DO CURSO DE 
ADMINISTRAÇÃO DA UNIFESP, CAMPUS OSASCO, EM 09.05.2014. 
 
Ao nono dia do mês de maio de dois mil e quatorze, realizou-se, na sala de reuniões nº 41 
da UNIFESP, campus Osasco, localizado à Rua Angélica, número 100, Jardim das Flores, 
município de Osasco, a segunda reunião extraordinária do ano de 2014 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 de Azevedo, a Profa. Dra. Miriam Oishi Nemoto, a Profa. Dra. Gabriela De 
Brelàz, o Prof. Ricardo Luiz Pereira Bueno, a Profa. Dra. Cíntia Rejane Möller de Araújo, o 
Prof. Dr. Luis Hernan Contreras Pinochet e a Profa. Dra. Luciana Massaro Onusic e a 
Profa. Natasha Schmitt Caccia Salinas. 
 
Estando ausente o Prof. Dr. Bolívar Godinho, que justificou sua ausência. 
 
A reunião tratou da seguinte pauta: I) Assinatura da ata do dia 29/04 II) Ordem do dia III) 
Data da próxima reunião 
 
I)        Aprovação da ata do dia 29/04:  

 
Ata da 1ª reunião extraordinária do ano de 2014 foi aprovada. 

 
II) Ordem do dia:  

 
a) Comissão Própria de Avaliação: 

 
Prof.ª Luciana Onusic esclareceu dúvidas sobre a CPA da UNIFESP e deu 
algumas instruções aos presentes sobre essa comissão para a visita do MEC; 
ressaltou que foi criada, incialmente, uma comissão pro tempore para trabalhar na 
reativação da CPA. Informou que a comissão ainda não tem representante da 
comunidade, informou que farão um relatório para 2015; farão um novo regimento 
para a comissão; instituirão subcomissões nos campi, reformularão o sítio 
eletrônico da CPA, etc. 

 
 
b) Documentação do curso: 

 
Professora Márcia mostrou aos presentes todo o material consolidado para 
apresentação à Comissão Avaliadora do MEC na próxima segunda-feira, dia 12/05.  
Professora Márcia fez um levantamento das bibliografias das Unidades 
Curriculares e foi constatado que na maioria dos planos de ensino há mais 
bibliografias básicas e complementares pedidas pelos docentes do que há 
disponível na biblioteca. Ela sugeriu a atualização e adequação desses planos ou 
deixar como está, tendo em vista o curto espaço de tempo que há para a visita da 
Comissão Avaliadora do MEC. Ficou decidido de os docentes olharem no acervo 
virtual da biblioteca os títulos “parecidos” com o que foi pedido no plano de ensino 
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para atualizar as bibliografias faltantes. 
 

 
III) Data da próxima reunião: 

 
Ficou agendado a 5ª reunião ordinária do ano de 2014 para o dia 27/05 às 14h. 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 
 
 
 


