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ATA DA 7º REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 2018 1 

Na data de 06 de setembro de 2018, às onze horas e dezesseis minutos, na Escola Paulista de Política, 2 

Economia e Negócios, na sala 103, ocorreu a sétima reunião da Comissão do Curso de Administração de 3 

2018. Estiveram presentes a coordenadora do curso, Prof.ª Dr.ª Miriam Christi Midori Oishi Nemoto, Prof.ª 4 

Dr.ª Arlete Eni Granero, Prof. Dr. Bolivar Godinho de Oliveira Filho, Prof. Dr. Douglas de Lima Feitosa, 5 

Prof. Dr. Durval Lucas dos Santos Júnior, Prof.ª Dr.ª Lucia Salmonson Guimarães Barros, Prof.ª Dr.ª 6 

Luciana Massaro Onusic, Prof.ª Dr.ª Márcia Carvalho de Azevedo, Prof.ª Dr.ª Marina Faraco Lacerda 7 

Goma, Prof.ª Dr.ª Nildes Raimunda Pitombo Leite, Prof.ª Dr.ª Rosângela Toledo Kulcsar e a representante 8 

discente Guilie Furtani Romani. Os professores André Luiz Barbosa da Silva, André Taue Saito, Cintia 9 

Rejane Möller de Araújo, Emerson Gomes dos Santos, Evandro Luiz Lopes, Gabriela de Brelàz, Luis 10 

Hernan Contreras Pinochet, Pollyana de Carvalho Varrichio e Ricardo Luiz Pereira Bueno justificaram 11 

ausência. Os professores André Luiz Barbosa da Silva, Samir Sayed e o discente Rafael Cordeiro Brito não 12 

justificaram ausência. A assistente em administração, Ana Paula Rocha Garcia de Oliveira, secretariou a 13 

reunião. A professora Miriam iniciou a reunião justificando suas últimas ausências nas reuniões de 14 

comissão de curso e de departamento por motivos de saúde na família e prosseguiu com os INFORMES: 15 

1-) Semana da Administração – 10 a 14/09/2018 – 18:00 – 22:00: A professora Miriam informou sobre a 16 

organização e a programação da Semana de Administração, relembrou que esse assunto tinha sido pautado, 17 

em reuniões anteriores, e discutido sobre o controle de faltas e incentivo aos alunos para participar das 18 

palestras. A professora Luciana fez esclarecimentos sobre a solicitação de stands para o evento e do uso do 19 

espaço público por empresas privadas. A professora Miriam agradeceu aos professores Luis Hernan e 20 

Samir que contribuíram para a organização desse evento. A professora Márcia observou que o número de 21 

alunos das turmas, do noturno, que seriam dispensadas seria maior que a quantidade de poltronas do 22 

auditório. 3-) ENADE: A professora Miriam informou que os alunos estariam na fase do preenchimento do 23 

questionário e que a coordenação havia marcado uma reunião com os alunos, no dia 10/09/2018 às 18 24 

horas, para esclarecimentos sobre esse questionário. Solicitou aos membros presentes que reforçassem o 25 

convite aos alunos para participarem dessa reunião. A professora Luciana acentuou a importância do 26 

preenchimento do questionário pelos alunos. 2-) Estágios: A professora Miriam informou que uma reunião 27 

entre a Direção Acadêmica e as Coordenações de Estágio tinha ocorrido e que foi solicitada a indicação de 28 

um suplente para a coordenação de estágio. A professora Márcia solicitou a inclusão de dois itens de pauta. 29 

Aproveitou para agradecer o apoio dos colegas e da instituição durante seu período de afastamento, relatou 30 

como tinha sido sua estadia na Universidade de Windsor e disse que haveria a possibilidade de um aluno do 31 

curso de administração receber uma bolsa de estudos dessa universidade. Acrescentou que, durante sua 32 

permanência, foi informada sobre a abertura de uma vaga para bolsa de estudos para alunos estrangeiros, 33 

abordando o tema de ‘Engagement for Innovation”, com orientação de uma professora dessa universidade e 34 
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que iria elaborar um texto para divulgação dessa vaga. A professora Márcia informou que, em troca, ela iria 35 

receber uma aluna, uma outstanding student, para orientar sua pesquisa na área de politicas públicas, 36 

através de uma bolsa com duração de 3 meses e pediu sugestões de moradia para essa aluna. Os professores 37 

fizeram sugestões de moradia na cidade de São Paulo. A professora Márcia informou que a professora 38 

Francine, da Universidade Windsor, se mostrou interessada em visitar a UNIFESP, conhecer os alunos e 39 

realizar palestras com o objetivo de estabelecer um convênio entre as duas instituições, beneficiando alunos 40 

e professores. Finalizou dizendo que parcerias internacionais seriam muito importantes e que valeria a 41 

dedicação para a realização desse convênio. A professora Lucia convidou todos os membros para participar 42 

do seu primeiro  Ateliê de Pesquisa com o tema ‘Workshop para projetos de pesquisa do CNPQ’.  43 

ORDEM DO DIA: 1) Aprovação da ata da reunião de 06/08/2018: Aprovada, por unanimidade. 5) 44 

Estágio – assinatura de contratos: A professora Miriam solicitou adiantar esse ponto de pauta e passou a 45 

palavra para a professora Luciana que fez dois esclarecimentos. O primeiro foi que uma portaria iria ser 46 

publicada instruindo regra sobre ausências em período de férias, pois coordenador, chefes de departamento 47 

e seus respectivos vices não poderiam tirar férias no mesmo período e que, se isso acontecesse, um 48 

responsável deveria ser muito bem delimitado para tal substituição, deixando bem claro quais seriam as 49 

regras para deferimentos dos contratos de estágio. O segundo esclarecimento foi sobre o 50 

deferimento/indeferimento dos contratos de estágio de alunos do integral, em período de férias e das 51 

matrículas no mês de janeiro e julho. A professora esclareceu que haveria possibilidade de o horário de 52 

aula, dos alunos do integral, estar incompatível com o horário do estágio, pois não se teria garantia de 53 

vagas, para esses alunos, nas disciplinas do período noturno e ou para transferência para o período noturno. 54 

A professora Luciana relatou as duas opções discutidas na reunião, sendo que a primeira seria a secretaria 55 

de graduação aceitar o contrato de estágio, fazendo o controle após o deferimento das disciplinas e, se fosse 56 

verificada a incompatibilidade de horário, o aluno seria acionado para rescindir seu contrato de estágio. A 57 

segunda opção seria criar um termo aditivo de, aproximadamente, um mês até o deferimento das disciplinas 58 

e, após isso, fazer um novo termo aditivo de acordo com a grade horária deferida. Dessa reunião, foi 59 

solicitada, às comissões de curso dos cursos, a escolha uma dessas duas opções. Acrescentou que os 60 

professores poderiam fazer esclarecimentos sobre essas regras em sala de aula. Após outros 61 

esclarecimentos, a professora Marina sugeriu duas possibilidades. A primeira seria de a instituição 62 

estabelecer as condições da realização do estágio, conforme lei, acrescentando nas clausula dos contratos 63 

de janeiro e julho a possibilidade de modificação do horário nos meses de fevereiro ou agosto, 64 

respectivamente, após sua grade horária deferida, ou seja, a universidade teria a possibilidade de determinar 65 

a mudança do horário do estágio do aluno para ficar compatível com a grade dele e a lei permite que a 66 

empresa se submeta a isso. A outra sugestão seria criar uma regulamentação interna, do campus, e que, 67 

qualquer determinação do juiz iria se deparar com essa regulamentação. A professora Luciana apresentou 68 



     
 

Pág(s).3/3 

 

 

 

Ministério da Educação 
Universidade Federal de São Paulo 

CAMPUS OSASCO 
 

interesse na segunda possibilidade, que poderia ser encaminhada, para apreciação, na Câmara de 69 

Graduação. A professora Marina sugeriu adequação, por aditamento ao contrato de estágio, após grade 70 

horária deferida. Outras sugestões foram discutidas, a professora Luciana disse que levaria a decisão da 71 

comissão de curso para a próxima reunião com as coordenações de estágio, que seria realizada em 72 

01/10/18. 2) Representante do curso de administração na Câmara de Extensão de Osasco: Foi 73 

aprovado que, se ninguém se manifestasse interesse até a próxima reunião de departamento, seria indicada 74 

a professora Luciana. 3) Suplente para coordenação de estágio: Foi aprovada, por unanimidade, a 75 

professora Márcia. 4) Eleição da representação discente: A professora Miriam perguntou à representante 76 

discente Giulie se teria o interesse na recondução, que respondeu que não teria tal interesse, pois gostaria 77 

de se dedicar a um estágio em seu último ano e aproveitou para realizar alguns questionamentos sobre 78 

quais seriam as atribuições dos representantes discentes na comissão, seus direitos e deveres e de como 79 

seria a participação do suplente. Listou uma série de direitos e deveres elaborados por ela. A professora 80 

Nildes sugeriu modificar a denominação de suplente, criando a obrigatoriedade de a dupla participar das 81 

reuniões, já que seria um incremento ao processo de aprendizagem dos alunos e caso um dos dois não 82 

pudesse participar da reunião, a outra parte estaria assegurada. Relembrou que, na última representação 83 

discente, a titular inibiu a participação da suplente, que seria importante regulamentar o papel da 84 

representação e que os professores deveriam ver o representante como membro real, facilitando o processo 85 

dos alunos dentro da comissão de curso. Após outras ponderações, a professora Miriam solicitou que a 86 

representante discente pensasse novamente sobre uma recondução, que se pudesse contribuir com 87 

sugestões para o regulamento e pediu ao professor Douglas para ajudar nesse processo. A professora Nildes 88 

se disponibilizou para ajudar, também. A professora Miriam perguntou à representante Giulie quais seriam 89 

as demandas e opiniões dos alunos, durante a mudança do projeto pedagógico, que respondeu que os alunos 90 

conseguiram ajustar suas agendas e que não traziam mais demandas para ela. 6) Atividade 91 

complementares: Item prejudicado pela não presença do professor Samir, coordenador da disciplina, na 92 

presente reunião. O professor Douglas sugeriu sintetizar as dúvidas e preocupações dos alunos e do 93 

professor Samir e trazê-las para serem ajustadas no regulamento de atividades complementares. A 94 

professora Nildes lembrou que, na próxima reunião, seriam discutidos dois regulamentos. A professora 95 

Miriam encerrou a reunião às doze horas e trinta e quatro minutos, na qual, eu, Ana Paula Rocha Garcia de 96 

Oliveira, lavrei a ata. 97 

 98 

 99 

____________________________________     ____________________________________ 100 

Prof.ª Dr.ª Miriam Christi Midori Oishi Nemoto   Prof.ª Dr.ª Arlete Eni Granero 101 

Coordenadora do Curso de Administração 102 
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 103 

 104 

____________________________________     ____________________________________ 105 

Prof. Dr. Bolivar Godinho de Oliveira Filho     Prof.ª Dr.ª Cintia Rejane Möller de Araújo  106 

       107 

 108 

____________________________________     ____________________________________ 109 

      Prof. Dr. Douglas de Lima Feitosa                      Prof. Dr. Durval Lucas de Santos Junior   110 

 111 

 112 

____________________________________     ____________________________________ 113 

Prof.ª Dr.ª Lucia Salmonson Guimarães Barros         Prof.ª Dr.ª Luciana Massaro Onusic 114 

 115 

 116 

____________________________________     ____________________________________ 117 

    Prof.ª Dr.ª Márcia Carvalho de Azevedo          Prof.ª Dr.ª Marina Faraco Lacerda Goma  118 

 119 

 120 

____________________________________     ____________________________________ 121 

  Prof.ª Dr.ª Nildes Raimunda Pitombo Leite                      Prof.ª Dr.ª Rosângela Toledo Kulcsar  122 

       123 

        124 

____________________________________     ____________________________________ 125 

            Guilie Furtani Romani                  Ana Paula Rocha Garcia de Oliveira 126 

 (Representação Discente)    (Assistente em Administração) 127 




