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ATA DA 8º REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 2018 1 

Na data de 01 de outubro de 2018, às onze horas e onze minutos, na Escola Paulista de Política, Economia 2 

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

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

Arlete Eni Granero, Prof. Dr. Bolivar Godinho de Oliveira Filho, Prof.ª Dr.ª Cintia Rejane Möller de 5 

Araújo, Prof. Dr. Douglas de Lima Feitosa, Prof. Dr. Emerson Gomes dos Santos, Prof. Dr. Evandro Luiz 6 

Lopes, Prof.ª Dr.ª Luciana Massaro Onusic, Prof. Dr. Luis Hernan Contreras Pinochet, Prof.ª Dr.ª Márcia 7 

Carvalho de Azevedo, Prof.ª Dr.ª Marina Faraco Lacerda Gama, Prof.ª Dr.ª Pollyana de Carvalho 8 

Varrichio, Prof. Dr. Ricardo Luiz Pereira Bueno, Prof. Dr. Samir e a representante discente Guilie Furtani 9 

Romani. Os professores André Taue Saito, Durval Lucas dos Santos Junior, Gabriela de Brelàz, Lucia 10 

Salmonson Guimarães Barros, Nildes Raimunda Pitombo Leite e Rosângela Toledo Kulcsar justificaram 11 

ausência. A assistente em administração, Ana Paula Rocha Garcia de Oliveira, secretariou a reunião. A 12 

professora Miriam iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e prosseguiu com os INFORMES: 13 

1-) Departamento – comissão de horário: A professora Miriam informou sobre a mudança da 14 

representação do curso na Comissão de horários, o professor Ricardo agradeceu a contribuição do professor 15 

Samir nos últimos dois anos, confirmou os nomes dos professores Evandro e Bolivar, como titular e 16 

suplente, respectivamente, a professora Arlete como representação docente e as professoras Márcia e 17 

Marina Faraco como representantes pelo departamento, titular e suplente, respectivamente, na CAEC. 18 

Agradeceu, também, a representação anterior da professora Cintia na CAEC.  2-) Transferência de turno 19 

e curso: A professora Miriam informou que o edital de transferência de turno foi divulgado, ofertando 8 20 

vagas para o período noturno e que seria publicado o edital de transferência de curso nos próximos dias. 3-) 21 

Oferta UC Multicampi: A professora Miriam informou sobre essa possibilidade e que se houvesse algum 22 

docente interessado em ofertar sua UC para outros campi, deveria informar isso para a coordenação, sendo 23 

possível a realização da matrícula pelo próprio sistema. A professora Márcia perguntou se havia estimativa 24 

de eletivas, pois deveriam estar previstas no projeto pedagógico e a professora Miriam informou que um 25 

grupo de trabalho foi criado junto a Câmara de Graduação para discussão das regras e foram feitos outros 26 

esclarecimentos sobre o assunto. ORDEM DO DIA: 1) Aprovação da ata da reunião de 06/09/2018: 27 

Após correção, foi aprovada, por unanimidade. 2) Grade de UC – 1º Semestre/2019: A professora Miriam 28 

informou que havia enviado proposta de grade para o 1º semestre de 2019, por e-mail, para todos, que foi 29 

feita uma alteração nas disciplinas do professor Durval e perguntou se todos estariam de acordo. O 30 

professor Emerson apresentou a proposta da grade horária e, após esclarecimentos, todos concordaram e foi 31 

mencionado que seria necessário rever incluir as coordenações das disciplinas de Atividades 32 

Complementares e de Estágio não obrigatório na grade. 3) Revisão do regulamento de atividades 33 

complementares: O professor Samir, atual coordenador da disciplina de atividades complementares, disse 34 
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que havia identificado algumas questões do regulamento que estariam gerando problemas para os alunos e 35 

professores, expôs quais seriam as incoerências, a seu ver, e fez sugestões para solucioná-las. Após 36 

discussões, foi aprovada, por maioria dos votos, a inclusão do parágrafo único no artigo 10 do regulamento 37 

das atividades complementares, determinando que fossem consideradas 4 horas para cada dia de 38 

participação em eventos especificados. Os professores debateram considerar as horas de estágio como 39 

atividade de extensão. Após isso, foi aprovada, por maioria de votos, com uma abstenção, a retirada dos 40 

estágios obrigatórios como atividade de extensão e o texto do regulamento foi modificado. Os professores 41 

discutiram sobre os prazos de entrega das atividades e foi aprovada, por unanimidade, a mudança do texto 42 

do artigo treze informando que os prazos para entrega dos formulários da UC de Atividades 43 

Complementares seriam para os meses de maio e de outubro, de acordo com os períodos nos quais os 44 

alunos estivessem matriculados. Todos aprovaram que as alterações no texto do regulamento teria vigência 45 

a partir do dia primeiro de janeiro de 2019 e as atividades de estágio realizadas até o dia 31 de dezembro de 46 

2018 seriam computadas como previstas anteriormente. A professora Marina iria auxiliar o professor 47 

Emerson na revisão do texto dos artigos alterados. 4) UC’s com atividades de extensão: A professora 48 

Miriam informou que havia conversado com os professores Samir e Lucia sobre a inclusão de suas UCs no 49 

SIEX como atividades de extensão, que encaminharia essas informações à PROGRAD e a professora 50 

Miriam anotou quais professores incluíam atividades de extensão em suas disciplinas. 5) Distribuição de 51 

alunos de TCC entre professores do curso: A professora Márcia agradeceu aos professores as 52 

orientações feitas, disse que haveria bastante diversidade nos temas de interesse dos alunos e que haveria a 53 

necessidade de se criar uma estratégia para atender a crescente demanda de alunos para orientação. Ela 54 

trouxe duas questões para discussão, a primeira seria discutir a viabilidade no oferecimento de vagas para o 55 

primeiro e segundo semestre para alunos que se formariam no final do segundo semestre do ano letivo 56 

seguinte e a segunda questão seria discutir a possibilidade de orientação por professor do curso que não 57 

fosse da área do tema escolhido pelo aluno diante da ausência de vagas nessa determinada área. O professor 58 

Emerson fez considerações sobre a segunda questão, sugeriu realizar um controle dos alunos desde a 59 

definição na disciplina de Projetos de TCC e pautar a discussão disso em outra reunião. A professora 60 

Márcia respondeu que pediu inclusão desse assunto na pauta por causa da situação em sala de aula para 61 

uma primeira rodada de discussão. O professor Ricardo apontou a necessidade de se trabalhar com 62 

indicadores mais objetivos para apuração da demanda de alunos, visando aumentar a quantidade 63 

formandos. A professora Luciana esclareceu sobre a regra de repasse de verbas de acordo com a quantidade 64 

de alunos formados, após 10 anos da instituição da EPPEN e se mostrou preocupada com essa situação. O 65 

professor Emerson sugeriu proximidade de todos os docentes na UC Projeto, inclusive com seminários na 66 

aula para que os alunos conhecessem as possibilidades de temas de pesquisa dos docentes. A professora 67 

Márcia sugeriu que cada professor fizesse um vídeo esclarecendo sua área de atuação, o professor Ricardo 68 
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sugeriu trabalhar com conexão de áreas de interesse, de temas conjuntos e a professora Miriam solicitou 69 

encaminhar sugestões e informar disponibilidade para a professora Márcia. O professor Emerson sugeriu 70 

que as informações referentes à distribuição dos alunos fossem compartilhadas e a professora Márcia 71 

respondeu que iria fazer isso. A professora Pollyana informou que estaria aberta a consulta à Política de 72 

Inovação da Unifesp, fez esclarecimentos sobre isso e recomendou que todos se manifestassem. A 73 

professora Miriam informou sobre a abertura das inscrições das chapas para eleições da representação 74 

discente, entre os dias 22/10 a 07/11, que a votação ocorreria em 22/11 a 23/11 com divulgação do 75 

resultado em 27/11. A representante Giulie fez esclarecimentos sobre o processo de eleição, informando 76 

que os professores Douglas e Nildes estariam dando apoio na criação da minuta regulamentando as 77 

atribuições do representante discente como membro da Comissão de Curso. O professor Douglas solicitou 78 

apoio da professora Marina que sugeriu votar essa regulamentação antes do início da nova representação. A 79 

professora Miriam encerrou a reunião às treze horas e três minutos, na qual, eu, Ana Paula Rocha Garcia de 80 

Oliveira, lavrei a ata. 81 

 82 

 83 

____________________________________     ____________________________________ 84 

Prof.ª Dr.ª Miriam Christi Midori Oishi Nemoto            Prof. Dr. Emerson Gomes dos Santos 85 

Coordenadora do Curso de Administração     Vice Coordenador do Curso de Administração 86 

 87 

 88 

 89 

____________________________________     ____________________________________ 90 

       Prof.ª Dr.ª  Arlete Eni Granero         Prof. Dr. Bolivar Godinho de Oliveira Filho 91 

            92 

 93 

____________________________________     ____________________________________ 94 

     Prof.ª Dr.ª Cintia Rejane Möller de Araújo    Prof. Dr. Douglas de Lima Feitosa  95 

     96 

  97 

 98 

____________________________________     ____________________________________ 99 

     Prof. Dr. Evandro Luiz Lopes     Prof.ª Dr.ª Luciana Massaro Onusic 100 

 101 

   102 
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____________________________________     ____________________________________ 103 

    Prof. Dr. Luis Hernan Contreras Pinochet    Prof.ª Dr.ª Márcia Carvalho de Azevedo 104 

           105 

 106 

____________________________________     ____________________________________ 107 

  Prof.ª Dr.ª Marina Faraco Lacerda Gama                      Prof.ª Dr.ª Pollyana de Carvalho Varrichio 108 

      109 

   110 

____________________________________     ____________________________________ 111 

     Prof. Dr. Ricardo Luiz Pereira Bueno      Prof. Dr. Samir Sayed   112 

     113 

  114 

____________________________________     ____________________________________ 115 

            Guilie Furtani Romani                  Ana Paula Rocha Garcia de Oliveira 116 

 (Representação Discente)    (Assistente em Administração) 117 


