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ATA DA 1º REUNIÃO ORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCNETE ESTRUTURANTE  1 

DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 2 

Na data de 23 de fevereiro de 2017, às vinte horas e trinta minutos, na Escola Paulista de Política, 3 

Economia e Negócios, na sala 304, ocorreu a primeira reunião do Núcleo Docente Estruturante do Curso de 4 

Administração. Estiveram presentes o coordenador do curso Prof. Dr. Luis Hernan Contreras Pinochet, 5 

Prof. Dr. Bolivar Godinho de Oliveira Filho, Prof. Dr. Evandro Luiz Lopes, Prof.ª Drª. Márcia Carvalho 6 

Azevedo e o Prof. Dr. Mauri Aparecido de Oliveira. O professor Luis iniciou a reunião agradecendo a 7 

presença de todos, justificou as ausências das professoras Cintia Rejane Möller de Araujo e Natasha 8 

Schmidt Caccia Salinas. O professor Luis iniciou a reunião agradecendo a presença de todos. Ordem do 9 

dia: Análise do documento anexo, Memorando 197/2016 encaminhado pelo Departamento do Eixo 10 

Multidisciplinar, bem como os seus possíveis desdobramentos: O professor Mauri disse que a Comissão 11 

de Horários havia formado um grupo de professores com o objetivo de organizar as disciplinas na EPPEN, 12 

esclareceu qual seria o conteúdo do memorando que encaminhou para a coordenação do curso de 13 

administração e explicou como haviam sido formadas as áreas do departamento Multidisciplinar e que 14 

haveria uma situação não resolvida nas disciplinas de Células de Negócios, CN1 e CN2, dos professores 15 

Liége e João Arantes. O professor Mauri relatou como tinha sido a contratação dos dois professores, que 16 

seriam de dedicação exclusiva, expôs as dificuldades de fechar a grade horária desses professores com oito 17 

horas aula semanais e sugeriu que a professora Liége poderia ministrar a disciplina Ética e 18 

Responsabilidade Social das Organizações e que o professor João Arantes poderia ministrar alguma 19 

disciplina na área de educação e que essas disciplinas fossem de 60 horas. O professor Mauri sugeriu 20 

conversar com os professores das disciplinas de Gestão e Elaboração de Projetos e Estrutura e Dinâmica 21 

das Organizações sobre as ementas das disciplinas. A professora Márcia esclareceu que a maioria das 22 

disciplinas do curso de administração teria uma carga horária de 30 horas. O professor Mauri disse que o 23 

pedido do departamento multidisciplinar seria para que esses professores pudessem ministrar 60 horas/aula. 24 

O professor Luis perguntou qual tinham sido o perfil das vagas no concurso e quais cursos demandavam a 25 

disciplina desses professores. O professor Mauri respondeu que todos os cursos, com exceção de Ciências 26 

Atuariais. A professora Márcia explicou como tinha sido a discussão sobre a área de Células de Negócios e 27 

que a discussão deveria ser voltada para questões pedagógicas e não sobre carga horária. O professor 28 

Bolivar esclareceu que a discussão desta reunião seria a redução da carga horária de conteúdo das 29 

disciplinas do curso de administração devido às atividades de extensão. A professora Márcia esclareceu que 30 

haveria uma demanda de disciplinas eletivas para o curso de administração e disse que o departamento 31 

multidisciplinar poderia ajudar nesta demanda. O professor Luis sugeriu ao professor Mauri fazer um 32 

levantamento das atividades dos professores Liége e João Arantes e disse que havia conversado com a 33 

professora Liége que sugeriu ministrar a disciplina Sustentabilidade.  Após discussões, foi aprovado que o 34 

professor Mauri iria conversar com os professores sobre a possibilidade das disciplinas serem eletivas e de 35 
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30 horas e quais seriam as disciplinas obrigatórias que eles poderiam se ministrar. Reformulação do 36 

Projeto Pedagógico do Curso de Administração que deverá finalizar neste semestre 2017-1 e 37 

apreciado pelo Conselho de Graduação no início de 2017/2 para entrar em vigor em 2018/1: O 38 

professor Luis informou que o curso de Ciências Econômicas avisou que não poderia mais ministrar as 39 

disciplinas Microeconomia e Macroeconomia para os alunos do curso de Administração a partir do 40 

próximo semestre, impactando a grade horária da professora Pollyana e apresentou a dúvida de como 41 

poderia ser essa transição e alocação dessas disciplinas. A professora Márcia sugeriu realizar uma projeção 42 

de quanto tempo seria o período de transição para esses casos e quais seriam as alternativas. O professor 43 

Luis disse que conversou com a professora Maria Angélica, que sugeriu conversar com os professores do 44 

departamento do Eixo Multidisciplinar e informou que o projeto pedagógico deveria ser finalizado no 45 

próximo mês de junho para ser aprovado no mês de agosto. O professor Luis disse que aguardaria os 46 

resultados dos próximos concursos de Administração em Marketing e Sistemas de Informação, a sugestão 47 

que a professora Márcia iria elaborar sobre o processo de transição dos das disciplinas dos professores 48 

Pollyana e Samir e da conversa que o professor Mauri iria ter com os professores Liége e João Arantes para 49 

prosseguir com a reformulação do PPC. Concursos em andamento: Item prejudicado. Sugestões para o 50 

processo de transição entre grades: Item prejudicado. O professor Luis disse que informaria por e-mail as 51 

possíveis datas para as próximas reuniões do NDE. O professor Luis encerrou a reunião às vinte e duas 52 

hora e vinte minutos, na qual, eu, Ana Paula Rocha Garcia de Oliveira, lavrei a ata. 53 
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_______________________________________  _______________________________________ 57 

Prof. Dr. Luis Hernan Contreras Pinochet   Prof. Dr. Bolivar Godinho de Oliveira Filho 58 

Coordenador do Curso de Administração 59 
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______________________________________  ______________________________________ 62 

Prof. Dr. Evandro Luiz Lopes    Prof.ª Drª. Márcia Carvalho Azevedo 63 
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______________________________________  ______________________________________ 66 

Prof. Dr. Mauri Aparecido de Oliveira  Ana Paula Rocha Garcia de Oliveira  67 

    (Assistente em Administração) 68 




