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ATA DA 6º REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 2018 1 

Na data de 06 de agosto de 2018, às onze horas e oito minutos, na Escola Paulista de Política, Economia e 2 

Negócios, na sala 103, ocorreu a sexta reunião da Comissão do Curso de Administração de 2018. 3 

Estiveram presentes o vice-coordenador do curso, Prof. Dr. Emerson Gomes dos Santos, Prof.ª Dr.ª Arlete 4 

Eni Granero, Prof.ª Dr.ª Cintia Rejane Möller de Araújo, Prof. Dr. Douglas de Lima Feitosa, Prof. Dr. 5 

Durval Lucas dos Santos Júnior, Prof. Dr. Evandro Luiz Lopes, Prof.ª Dr.ª Lucia Salmonson Guimarães 6 

Barros, Prof.ª Dr.ª Luciana Massaro Onusic, Prof. Dr. Luis Hernan Contreras Pinochet, Prof.ª Dr.ª  Marina 7 

Faraco Lacerda Goma, Prof.ª Dr.ª  Nildes Raimunda Pitombo Leite, Prof. Dr. Ricardo Luiz Pereira Bueno e 8 

o  Prof. Dr. Samir Sayed. Os professores André Luiz Barbosa da Silva, André Taue Saito, Bolivar Godinho 9 

de Oliveira Filho , Gabriela de Brelàz, Miriam Christi Midori Oishi Nemoto, Pollyana de Carvalho 10 

Varrichio e Rosângela Toledo Kulcsar justificaram ausência. Os discentes Guilie Furtani Romani e Rafael 11 

Cordeiro Brito não justificaram ausência. A assistente em administração, Ana Paula Rocha Garcia de 12 

Oliveira, secretariou a reunião. O professor Emerson iniciou a reunião com os INFORMES: Semana da 13 

Diversidade na EPPEN: A professora Lúcia informou que o NAE, com ajuda dos alunos, estaria 14 

organizando esse evento, listou quais seriam os temas que seriam abordados nas palestras e disse que 15 

levaria seus alunos para participar do primeiro dia do evento, sugerindo que outros professores poderiam 16 

fazer o mesmo. O professor Emerson incluiu mais dois informes a pedido da professora Miriam. O 17 

primeiro seria sobre o deferimento das matrículas que foram realizadas de acordo com o cronograma e 18 

fez um breve relato sobre a alocação de alunos nos períodos noturno e integral. O segundo informe seria 19 

sobre o período de inscrição para realizar a prova do ENADE e que seria importante a divulgação, por 20 

todos os docentes entre os alunos, de modo a incentivar maior participação. Acrescentou que a professora 21 

Miriam poderia enviar e-mail com alguma estratégia para essa divulgação. O professor Emerson perguntou 22 

ao professor Ricardo se havia algum informe do departamento, ao que respondeu que a reunião do 23 

departamento estaria agendada para o dia 23/08, que os docentes receberiam um formulário para preencher 24 

sobre as atividades desenvolvidas em 2017 e informou que o servidor João Subires seria o novo secretário 25 

do departamento. Ele confirmou o horário da reunião às 10 horas da manhã. O professor Emerson 26 

formalizou a alteração do horário das reuniões da comissão de curso para às 11 horas da manhã, de acordo 27 

com o horário da secretaria. ORDEM DO DIA: 1) Aprovação da minuta da ata da reunião de julho/18: 28 

Foi aprovada por unanimidade. 4) TCC: Lista atualizada de docente-orientando e mudança de 29 

orientador: Item prejudicado. O professor Emerson aproveitou o momento para propor a realização de 30 

uma agenda-cronograma, justificando que isso seria importante para melhor organização. Por exemplo, 31 

quando da revisão dos regimentos de TCC, Atividades complementares e estágio, com objetivo de 32 

melhorar o uso do tempo da reunião. 2) Dinâmica das reuniões da comissão: Profa. Lucia fez sugestão 33 

que cada pessoa que colocar um ponto, mandar um breve relato do que se trata para que todos 34 
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possam se preparar: a professora Lucia disse que sugeriu esse ponto de pauta, pois se sentia 35 

desconfortável para deliberar sobre alguns assuntos tratados na comissão de curso, por falta de informação 36 

e tempo para se preparar para discutir e deliberar.  Sugeriu que o membro que pautasse alguma questão na 37 

reunião, poderia encaminhar um histórico ou breve relato, previamente, trazendo, assim, mais contexto ao 38 

assunto a ser discutido. A professora Lucia enfatizou que seu objetivo em propor esse ponto de pauta seria 39 

ter mais informação para participar da reunião, de forma mais produtiva. O professor Samir sugeriu indicar 40 

o assunto nos artigos dos regimentos para melhor direcionamento e perguntou se a ideia seria montar 41 

pequenas comissões. O professor Emerson respondeu que não e disse que o intuito seria elaborar uma 42 

agenda de assuntos, na qual um assunto importante poderia ser tratado em cada reunião, como os três 43 

regimentos do curso, que deveriam ser revisados e a curricularização. O professor Emerson abriu esse 44 

ponto para discussão, perguntando como essa agenda poderia ser organizada e se teriam outros temas 45 

importantes, além dos já mencionados, a serem incluídos. Após sugestões e esclarecimentos sobre quais 46 

seriam os assuntos mais importantes, o professor Samir sugeriu que os regimentos de estágio 47 

supervisionado e o de atividades complementares poderiam ser discutidas na mesma reunião e o professor 48 

Ricardo sugeriu discutir um assunto por reunião, constituindo uma subcomissão para um breve trabalho se 49 

não chegássemos a algum acordo para apresentar um substitutivo em próxima reunião. Todos os presentes 50 

na reunião concordaram pautar o regimento das atividades complementares na reunião de setembro, o 51 

regimento de estágio na reunião de outubro, o regimento de TCC na reunião de novembro e a 52 

curricularização na reunião de dezembro. O professor Emerson sugeriu que na reunião de dezembro 53 

poderia ser pautada a discussão de outros assuntos, como, por exemplo, o PPC. 3) Representação 54 

Discente: Regulamento da Representação Discente: Esse item de pauta foi solicitado pela representação 55 

discente e o professor Emerson disse que, como os alunos não estavam presentes, o assunto seria aberto 56 

para uma discussão inicial e qualquer proposta poderia ser direcionada para a próxima reunião. O professor 57 

Emerson esclareceu que, na última reunião de comissão de curso, a representante discente Giulie, o 58 

procurou para questionar sobre sua participação na reunião e pediu para incluir esse assunto na presente 59 

pauta, pois não estaria claro qual seria o papel da representação discente na comissão de curso e as 60 

atribuições não estariam bem definidas. O professor Samir sugeriu incluir no regulamento da representação 61 

discente os direitos e deveres que constam nos regimentos da UNIFESP. O professor Ricardo sugeriu 62 

consulta ao regimento da PROGRAD. Foram discutidas as possibilidades de elaborar um regulamento da 63 

representação discente e/ou de incluir as atribuições dessa representação no regulamento da comissão de 64 

curso de Administração. Após discussões, o professor Emerson disse que não faria nenhum 65 

encaminhamento, pois a representação discente não estaria presente na reunião, mas que iria conversar com 66 

Giulie sobre isso, pautando o assunto novamente em próxima reunião, na qual ela poderia trazer suas 67 

dúvidas para serem apreciadas. O professor Emerson retomou o ponto 4 da ordem do dia, disse que não 68 
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tinha a lista definitiva de docente-orientando, que uma lista atualizada estaria com a professora Miriam. 69 

Desta maneira, deixaria esse ponto para discussão posterior. O professor Emerson encerrou a reunião às 70 

onze horas e quarenta e seis minutos, na qual, eu, Ana Paula Rocha Garcia de Oliveira, lavrei a ata. 71 

 72 

 73 

____________________________________     ____________________________________ 74 

   Prof. Dr. Emerson Gomes dos Santos    Prof.ª Dr.ª Arlete Eni Granero 75 

 Vice Coordenador do Curso de Administração 76 
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____________________________________     ____________________________________ 79 

Prof.ª Dr.ª Cintia Rejane Möller de Araújo        Prof. Dr. Douglas de Lima Feitosa 80 
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____________________________________     ____________________________________ 83 

    Prof. Dr. Durval Lucas de Santos Junior       Prof. Dr. Evandro Luiz Lopes 84 
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____________________________________     ____________________________________ 87 

Prof.ª Dr.ª Lucia Salmonson Guimarães Barros         Prof.ª Dr.ª Luciana Massaro Onusic 88 

 89 
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____________________________________     ____________________________________ 91 

    Prof. Dr. Luis Hernan Contreras Pinochet      Prof.ª Dr.ª Nildes Raimunda Pitombo Leite  92 
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____________________________________     ____________________________________ 95 

    Prof.ª Dr.ª Marina Faraco Lacerda Goma                     Prof. Dr. Ricardo Luiz Pereira Bueno 96 
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____________________________________     ____________________________________ 99 

         Prof. Dr. Samir Sayed            Ana Paula Rocha Garcia de Oliveira 100 

        (Assistente em Administração) 101 




