
     
 

Pág(s).1 

 

Ministério da Educação 
Universidade Federal de São Paulo 

CAMPUS OSASCO 
 

ATA DA 10º REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 1 

Na data de 01 de novembro de 2016, às 14 horas, na Escola Paulista de Política, Economia e Negócios, na 2 

sala 104, ocorreu a décima reunião da Comissão do Curso de Administração de 2017. Estiveram presentes 3 

o coordenador do curso Prof. Dr. Luis Hernan Contreras Pinochet, a vice coordenadora do curso Profª. Dra. 4 

Miriam Christi Midori Oishi Nemoto, Prof. Dr. André Taue Saito, Prof. Dr. Bolivar Godinho de Oliveira 5 

Filho, Profª. Drª. Cintia Rejane Möller de Araújo, Prof. Ms. Emerson Gomes dos Santos, Prof. Dr. Evandro 6 

Luiz Lopes, Profª. Drª. Gabriela De Brelaz, Profª. Drª. Luciana Massaro Onusic, Profª. Drª. Marcia 7 

Carvalho de Azevedo, Profª. Drª. Natasha Schmidt Caccia Salinas, Profª. Drª. Nildes Raimunda Pitombo 8 

Leite, Prof. Dr. Ricardo Luiz Pereira Bueno, Prof.ª Drª. Rosângela Toledo Kulcsar e Prof. Dr. Samir Sayed 9 

e o Técnico em Assuntos Educacionais Robson Damasceno. A Profª. Drª. Pollyana de Carvalho Varrichio  10 

justificou ausência. Não justificaram ausência os professores Liege Mariel Petroni, Marcelo Moll Brandão 11 

e as representantes discente Julia Angeli e Luiza de Assis Pereira.O professor Luis iniciou a reunião 12 

agradecendo a presença de todos e prosseguiu com a pauta. 1-) Informes: 1-) Comissão de 13 

curricularização das atividades de extensão: O professor Luis informou que a PROEC encaminhou um 14 

formulário para ser preenchido com as características da disciplina que cada docente leciona e para 15 

informar, de forma preliminar, se haveria a possibilidade de realizar atividades de extensão nas disciplinas 16 

do curso. Acrescentou que essas informações iriam constar no texto do novo projeto pedagógico do curso 17 

de administração, que estaria sendo desenvolvido com a previsão de vigorar a partir de 2018. Após 18 

esclarecimento de dúvidas, o professor Luis entregou um formulário para cada docente preencher e 19 

solicitou que fosse encaminhado por email à coordenação até o dia 04 de novembro.  2-) Concursos: O 20 

professor Luis informou sobre os candidatos inscritos dos concursos de Administração de Marketing e de 21 

Sistemas de Informação, que as inscrições tinham sido prorrogadas, que a previsão de realizar a banca seria 22 

em fevereiro de 2017 e passou a lista com os nomes dos candidatos. 3-) Transferências de curso 2017: A 23 

professora Miriam informou que o processo seletivo tinha sido marcado para o dia 30 de novembro e 24 

perguntou quem poderia ajudar na aplicação da prova. A professora Márcia aplicaria a prova e a professora 25 

Natasha iria realizar a entrevista. Robson observou que as disciplinas que seriam aproveitadas deveriam ser 26 

informadas. O professor Ricardo informou que a sua participação na comissão de ingresso/vestibular 27 

estaria ao fim, fez o convite para que qualquer membro da comissão pudesse participar e explicou qual 28 

seriam as discussões que ocorriam nas reuniões dessa comissão. No meio da discussão desse informe, a 29 

professora Nildes questionou a participação do professor Marcelo Moll Brandão na reunião que definiu os 30 

pontos do edital e a sua inscrição no concurso de Administração em Marketing. Após o término do 31 

informe, a professora Nildes retomou a palavra e disse que ele não poderia ter participado e discutido os 32 

tópicos, pois seria informação antecipada e conflito de interesses. A professora Natasha opinou que se ele 33 

não tivesse votado, não teria problema de estar presente na reunião. A professora Cintia respondeu que ele 34 

não poderia ter participado da reunião e sabido dos critérios com antecedência. Após discussões, a 35 
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professora Luciana sugeriu fazer uma consulta à procuradoria, o professor Luis disse que a participação do 36 

professor Marcelo seria consultada e confirmada na ata de reunião e que seria feita uma análise jurídica, se 37 

fosse necessária, na procuradoria. Os professores Ricardo, Evandro, Márcia, Luciana, Cintia, Gabriela e 38 

Samir expuseram sua opinião sobre a participação do professor Marcelo na reunião e discussão do assunto. 39 

4-) Informes da Congregação do Campus: A professora Miriam informou que foi aprovada a criação do 40 

curso de Direito no campus Osasco, que haveria a necessidade de apresentação do projeto pedagógico do 41 

curso ao MEC e que as bancas de concurso para contratação docente para esse curso seriam realizadas para 42 

que as vagas não fossem perdidas. O professor Bolivar fez uma ponderação sobre o curso não estar 43 

relacionado à área de negócios e a professora Natasha fez esclarecimentos sobre o projeto que estaria em 44 

elaboração. Os professores Gabriela, Ricardo, Cintia e Natasha opinaram sobre os impactos do curso de 45 

Direito para o campus Osasco. 5-) Informes do Conselho de Graduação: O professor Luis informou o 46 

que foi discutido na reunião realizada em 11/10. A professora Natasha informou sobre a possibilidade de 47 

disciplinas em língua estrangeira ser ofertada na graduação, sobre o encaminhamento do Conselho de 48 

Graduação para que fossem como eletivas, esclareceu sobre a resolução e que ela e a professora Gabriela 49 

teriam um projeto para lecionar uma disciplina em inglês no próximo semestre. 6-) Informes da Câmara 50 

de Graduação e 10-) Portas Abertas: O professor Luis informou o que foi discutido na reunião realizada 51 

em outubro e o professor Evandro informou que nenhum aluno para o curso de administração compareceu 52 

ao programa Eppen Portas Abertas e a professora Luciana disse que havia esclarecido aos alunos que 53 

estariam organizando o evento que deveriam procurar a coordenação de curso para orientá-los. 7-) 54 

Alteração no conteúdo programático de UC: O professor Luis informou que se houvesse alguma 55 

alteração na ementa deveria ser informada à secretaria de graduação até o dia 09/12. O professor Samir 56 

esclareceu sobre a alocação das disciplinas do Eixo Comum e do curso de Administração na grade horária 57 

para o próximo semestre. 8-) Atas de reunião: O professor Luis informou que tinha encaminhado sete 58 

minutas de atas de reuniões de comissão de curso e todos concordaram aprová-las na reunião do mês de 59 

fevereiro de 2017. A professora Gabriela fez algumas sugestões para a secretária Ana Paula. 9-) Estágio 60 

probatório: O professor Luis informou que os documentos do estágio probatório recebidos foram 61 

assinados pela coordenação e pela direção acadêmica e que foram encaminhados à CPPD. A professora 62 

Márcia esclareceu dúvidas sobre o processo após a avaliação da CPPD. 11-) CLAV 2016: O professor Luis 63 

relatou como foi o evento e parabenizou o professor Evandro pelo artigo premiado. 12-) Condução do 64 

processo de eleição da representação discente: O professor Luis informou como estava sendo conduzido 65 

o processo. 13-) Mapeamento das comissões, órgãos colegiados, e atividades desenvolvidas pelos 66 

docentes (coordenação / departamento): O professor Luis pediu para que cada professor encaminhasse a 67 

sua lista de atribuições, por e-mail, para a secretaria Ana Paula. 14-) Departamento de Administração: O 68 

professor Ricardo disse que seria enviada a minuta do regimento do departamento, solicitou que sugestões 69 

fossem feitas no próprio documento, pois seriam discutidas na reunião de departamento que seria realizada 70 
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no dia 22/11. A professora Gabriela convidou a todos para participar do II Congresso de Gestão e Políticas 71 

Publicas. 15-) Férias do coordenador do curso: O professor Luis informou o seu período de férias entre 72 

os dias 07/12 a 21/12 e que a professora Miriam iria conduzir a próxima reunião da comissão de curso. 16-) 73 

Happy Hour de confraternização dos professores do Curso de Administração: Todos concordaram o 74 

dia 30/11 à noite. 17-) Agenda das próximas reuniões: O professor Luis informou que as próximas 75 

reuniões seriam realizadas nos dias 07/12 e 07/02 e que no mês de janeiro de 2017 não haveria reunião. A 76 

professora Márcia solicitou antecipar a discussão dos itens 4 e 5 da pauta e todos concordaram. Ordem do 77 

dia: 1-) Preenchimento do formulário da comissão de curricularização: O professor Luis entregou o 78 

formulário para cada docente e solicitou que todos o entregasse preenchido no mesmo dia. 4-) Alunos 79 

matriculados na UC: “Trabalho de Conclusão de Curso” e inclusão dos respectivos nomes dos 80 

docentes na Pasta Verde: O professor Luis passou uma lista para cada professor indicar os alunos que 81 

estariam sendo orientados. 5-) Distribuição dos projetos de TCC entre os professores do curso: A 82 

professora Márcia relatou como estaria o andamento dos trabalhos dos alunos matriculados nas disciplinas 83 

de projeto de TCC e distribuiu uma lista dos projetos dos alunos no qual estava indicado o nome do 84 

professor que o aluno desejava ter como orientador. A professora Márcia informou que os projetos de 85 

pesquisa seriam deixados no escaninho de cada professor. 2-) Análise e aprovação de indicadores para 86 

consideração de pedidos de extensão de prazo de curso: O professor Evandro explicou quais seriam os 87 

indicadores e todos discutiram a respeito da utilização desses indicadores pela comissão de curso. 3-) 88 

Apresentação da análise da solicitação de extensão de integralização de prazo: Bianca Carvalho dos 89 

Santos (RA: 71217): O técnico de assuntos educacionais Robson explicou a situação da aluna e com base 90 

nos parâmetros e sua qualificação negativa, a solicitação foi indeferida por maioria dos votos com três 91 

abstenções. O professor Luis encerrou a reunião às dezesseis horas e trinta minutos na qual, eu, Ana Paula 92 

Rocha Garcia de Oliveira, lavrei a ata. 93 

 94 

 95 

 96 

____________________________________     ____________________________________ 97 

Prof. Dr. Luis Hernan Contreras Pinochet    Prof.ª Dr.ª Miriam Christi Midori Oishi Nemoto 98 

Coordenador do Curso de Administração     Vice Coordenadora do Curso de Administração 99 

 100 

 101 

 102 

____________________________________     ____________________________________ 103 

      Prof. Dr. André Taue Saito         Prof. Dr. Bolivar Godinho de Oliveira Filho  104 

 105 
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 106 

 107 

____________________________________     ____________________________________ 108 

   Prof.ª Dr.ª Cintia Rejane Möller de Araújo        Prof. Ms. Emerson Gomes dos Santos 109 

 110 

 111 

____________________________________   ______________________________________ 112 

        Prof. Dr. Evandro Luiz Lopes    Prof.ª Dr.ª Gabriela de Brelàz 113 

 114 

 115 

____________________________________     ____________________________________ 116 

    Prof.ª Dr.ª Luciana Massaro Onusic              Prof.ª Dr.ª Márcia Carvalho de Azevedo 117 

 118 

 119 

____________________________________     ____________________________________ 120 

    Prof.ª Dr.ª Natasha Schmidt Caccia Salinas       Prof.ª Dr.ª Nildes Raimunda Pitombo Leite 121 

 122 

 123 

 124 

____________________________________     ____________________________________ 125 

     Prof. Dr. Ricardo Luiz Pereira Bueno    Prof.ª Dr.ª Rosângela Toledo Kulcsar  126 

               127 

 128 

____________________________________     ____________________________________ 129 

Prof. Dr. Samir Sayed              Ana Paula Rocha Garcia de Oliveira             130 

         (Assistente em Administração) 131 

 132 

 133 




