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Ata da 3ª Reunião Ordinária de 2020, da Comissão de Curso de Administração da 1 

EPPEN/UNIFESP, realizada em 06.04.2020. 2 

No sexto dia do mês de abril de dois mil e vinte, às quatorze horas e dez minutos, em ambiente 3 

virtual através da conta institucional do google meet no endereço: https://meet.google.com/dtz-4 

wxqv-emd?hs=122, da Escola Paulista de Política, Economia e Negócios - EPPEN/UNIFESP 5 

Campus Osasco, realizou-se a terceira reunião ordinária de dois mil e vinte, da Comissão de 6 

Curso de Administração, com a presença dos seguintes docentes: Profs. Drs., Emerson Gomes 7 

dos Santos, coordenador do curso de Administração, Samir Sayed, vice-coordenador do curso 8 

de administração, André Taue Saito, Arlete Eni Granero, Bolivar Godinho de Oliveira Filho, 9 

Durval Lucas dos Santos Júnior, Evandro Luiz Lopes, Gabriela De Brelaz, José Osvaldo De 10 

Sordi, Luciana Massaro Onusic, Luis Hernan Contreras Pinochet, Marcia Carvalho de Azevedo, 11 

Miriam Christi Midori Oishi Nemoto, Nildes Raimunda Pitombo Leite, Regina da Silva de 12 

Camargo Barros, Ricardo Luiz Pereira Bueno, Rosângela Toledo Kulcsar, Taís Pasquoto 13 

Andreoli e da representante discente Bárbara de Assis Vieira – Titular. Justificativas de 14 

ausências por impedimento legal, outras agendas ou afastamento: Profª. Drª. Pollyana de 15 

Carvalho Varrichio. Pauta: Pauta: Informes; Ordem do dia: 1- Atas dos dias 20.02.2020 e 16 

02.03.2020; 2- Critérios para extensão de prazo para integralização (texto a ser publicado no 17 

site); 3- Processos SEI; 4- Curricularização e PPC do curso; 5- Ações no período de suspensão. 18 

Dando Inicio a reunião virtual, o Prof. Emerson fez uma breve apresentação das regras básicas 19 

da reunião e imediatamente passou para os informes: a Câmara de graduação mais as 20 

coordenações de cursos e alguns convidados votaram algumas diretrizes baseadas nos planos 21 

feitos por docentes: foi mantida a suspensão das aulas e a questão da carga horária e frequência 22 

válida nesse período que serão debatidas e votadas no conselho, que também já teve uma 23 

reunião extensa com apresentação de um infectologista, cuja apresentação foi remetida a todos 24 

os docentes do curso. A Prograd manteve o indicativo da suspensão das aulas por tempo 25 

indeterminado cuja resolução já foi publicada e passada para as congregações que “estamos com 26 

o calendário suspenso”. O que foi discutido também no conselho é que apesar das atividades 27 

presenciais estarem suspensas, alguns docentes continuam oferecendo atividades e elas podem 28 

ser incentivadas e poderão ser formalizadas de alguma forma. Não se tem ainda muito claro 29 

como, mas tem um indicativo que seja através da extensão. Aproveitando o assunto, o Prof. 30 

Emerson, a pedidos, sugeriu a mudança de ponto de pauta, trazendo para discussão o item 5 - 31 

Ações no período de suspensão. Já abrindo a discussão, o Prof. Emerson iniciou informando que 32 

todas as atividades que os docentes queiram manter nas próximas semanas, sejam formalizadas 33 

como extensão para que, no futuro, sejam aproveitadas as horas. A aluna Bárbara, representante 34 

Discente, fez 3 perguntas vindas de alunos: 1ª: Vamos perder o semestre ou eles vão dar um 35 
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jeito de dar aula? 2ª: Pode confirmar também o que faremos sobre os professores que estão 36 

fazendo o contrário do decidido, ou seja, dando algum tipo de atividade? 3ª: Como ficará a 37 

questão dos pré-requisitos caso eles decidam anular o semestre, porque eu sou da turma de 38 

2014 e preciso fazer a matéria de marketing na qual estou matriculado neste semestre para 39 

fazer experiência empreendedora a qual faria no começo de 2021, o semestre em que finalizaria 40 

o curso. Eu não acharia justo em ter que esperar mais um ano para concluir apenas uma 41 

matéria por conta de um pré-requisito? Respondendo pela ordem, o Prof. Emerson disse, com 42 

relação à 1ª pergunta que “o calendário está suspenso! Dependendo quando voltar, o semestre 43 

pode ser mais curto no sentido de dias letivos, mas a carga horária será cumprida de alguma 44 

forma, que talvez tenha algum período diferenciado [as datas serão diferentes do previsto]. É 45 

improvável que acabe em junho, mas não dá para saber se entrará em 2021, por exemplo; isso 46 

vai depender de quando o calendário retornará”. Com relação à 2ª pergunta, a resposta foi: 47 

“quem está fazendo o contrário de como foi decidido, não terá como validar isso! O que será 48 

feito à partir da votação no CONSU é formalizar pela extensão agora para ter aproveitamento”. 49 

Respondendo à 3ª pergunta: “O Conselho continuará à se reunir e há subcomissões onde essas 50 

questões são discutidas e essas regras terão que ser reavaliadas; uma parte pelo conselho e outra 51 

parte pelos próprios cursos, por exemplo: se pré-requisito será flexível dependendo das 52 

situações e se a comissão pode decidir, ou a comissão ou o CONSU criarão regras? mas não é 53 

garantia dos pré-requisitos serem cortados agora”. A Representante discente, Bárbara, fez uma 54 

pergunta categórica para, segundo ela, deixar os alunos mais esclarecidos com relação ao que 55 

iria acontecer: Pergunta: O semestre será ou não cancelado? O Prof. Emerson disse que se 56 

utilizasse como resposta  palavra “realocado”, pois o semestre foi suspenso, ou seja, seria 57 

postergado, isto é, retornaria ao ponto de onde parou. A aluna se deu por satisfeita com a 58 

resposta e disse que publicaria nas redes sociais dos alunos. O Prof. Bolivar num aparte, fez um 59 

paralelo com a situação vivida com o fim da greve de 2012, onde o calendário foi refeito e as 60 

aulas foram realocados para o período do recesso. O Prof. Ricardo fez uma pergunta referente a 61 

questão da monitoria envolvendo edital, plano de trabalho e prestação de contas, entre outros, 62 

tendo em vista a suspensão das aulas. Tendo em vista que esta foi a preocupação também de 63 

outros docentes, o Prof. Emerson respondeu que tudo estava suspenso, mas ele procuraria 64 

respostas junto à ProGrad e depois retornaria as informações. O Prof. Samir indaga sobre o 65 

aproveitamento das atividades no SIEX se seriam aproveitadas as horas como carga da 66 

disciplina ou como horas da extensão? O Prof. Emerson explicou que ficou claro que a carga 67 

relativa ao PPC está suspenso junto com o calendário e que toda a atividade pode ser 68 

formalizada como extensão. Se no futuro o CONSU resolver aproveitar parte da carga horária 69 

para carga da disciplina, seria uma discussão que poderia haver mas não seria uma garantia, de 70 
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qualquer forma, o ideal deveria ser a formalização dessa carga horária para ter como registro em 71 

eventual processo administrativo. Respondendo a uma pergunta feita através do Chat, pela 72 

Profª. Arlete, se os alunos poderão defender o TCC no final do semestre ou deverão esperar o 73 

retorno do calendário acadêmico? O Prof. Emerson respondeu que “podemos orientar à 74 

distância; a formalização ficará igual as outras UCs. Não tem como adiantar isso no formato 75 

administrativo, pois as atividades presenciais estão suspensas, será consultada a ProGrad para 76 

bancas de alunos que já estão avançando e como isso poderia ser formalizado. Poderemos 77 

discutir isso em maio e junho. O Prof. Ricardo retornou com dúvidas relacionadas a questão das 78 

atividades com os alunos: as atividades que foram solicitadas antes da paralização, elas deverão 79 

ser entregues? Será aberto um prazo indefinido até o retorno? O Prof. Emerson reafirmou que o 80 

calendário foi suspenso; tudo o que foi feito naquele início será “retornado”. Tudo o que foi 81 

passado agora para os alunos, o professor poderá manter uma comunicação com o aluno que 82 

poderá entregar e poderá ser verificado quando retornar, mas não poderá ser considerado para 83 

frequência nem notas. Essa é a ideia geral. O Prof. Samir pediu a palavra para dar informe sobre 84 

a Câmara de Extensão na qual é o representante do Curso, a qual solicita que, devido a 85 

excepcionalidade do momento, em sendo a extensão uma atividade essencialmente presencial, 86 

que os docentes do curso promovam o desenvolvimento de atividades acadêmicas de extensão, 87 

através de programas, projetos, cursos e palestras à distância. Na sequência, o Prof. Emerson 88 

deu início a Ordem do Dia colocando para discussão e votação o item 1 - Atas dos dias 89 

20.02.2020 e 02.03.2020: ambas as  atas foram aprovadas com 10 votos favoráveis e 2 90 

abstenções. Retornando à pauta, foi colocado em discussão e votação o item 2 - Critérios para 91 

extensão de prazo para integralização (texto à ser publicado no site): Na realidade foi 92 

retomada a discussão sobre a redação final da resolução que o Prof. Emerson ficou incumbido 93 

de providenciar e que foi compartilhado com os demais membros da comissão para ser votado e 94 

publicizado no site do curso. Após debatido e ajustado, o texto final foi aprovado com a 95 

seguinte redação: Considerando o art. 120 do Regimento da PROGRAD que determina sobre os 96 

seguintes prazos máximos para a integralização do Curso, conforme segue: I - 50% (cinquenta 97 

por cento) de acréscimo para os cursos de período integral; II - 75% (setenta e cinco por cento) 98 

de acréscimo para os cursos de período parcial; III - Em casos excepcionais, que devem ser 99 

analisados individualmente e aprovados pelas Comissões de Cursos e posteriormente 100 

homologados pelo CG, o prazo máximo de integralização pode ser estendido em até 100% 101 

acima do mínimo previsto para conclusão do curso. §1º Em caso de transferência interna, o 102 

prazo máximo de integralização do novo curso será calculado a partir da data de ingresso do 103 

estudante no curso de origem. §2º Quando o cálculo do prazo de integralização apontar um 104 

número fracionado, este deverá ser arredondado para cima de forma a totalizar um período 105 
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letivo completo. A comissão do curso de administração reunida no dia 02/03/2020 definiu como 106 

critérios para avaliar os pedidos de extensão de prazo: 1) Coeficiente de Rendimento (CR) 107 

maior ou igual a 6,0; 2) Percentual de integralização maior do que 67% da carga total do curso; 108 

3) Afastamento justificado por um período maior ou igual a 60 dias por doença ou para 109 

intercâmbio institucional; 4) Não será considerado como critério participar de outras atividades 110 

curriculares ou extracurriculares; 5) Adequação do plano de conclusão proposto pelo aluno. Em 111 

caso de pedidos posteriores de extensão do prazo de integralização será avaliado o cumprimento 112 

dos planos aprovados anteriormente. Casos omissos serão apreciados pela Comissão de Curso 113 

de Administração. As regras entram em vigor a partir da sua publicação em 6 de abril de 2020. 114 

Ato contínuo, o Prof. Emerson colocou em discussão o item 3- Processos SEI; (Processos de 115 

alunos). 1º caso: processo da aluna RA 87545 solicitando reversão de cancelamento de vaga – 116 

curso de Administração – noturno – ingressante 2013 – Aprovado. 2º caso: Processo do aluno 117 

RA 122379 solicitando trancamento excepcional de matrícula – curso de Administração – 118 

noturno – ingressante 2017 – Negado. 3º caso: Processo da aluna RA 143936 solicitando 119 

reavaliação de aproveitamento – curso de Administração – noturno – ingressante 2019 – foi 120 

deliberado que a aluna fará uma prova quando as aulas retornarem. Na sequência, o Prof. 121 

Emerson cedeu a palavra ao Prof. Samir para fazer a apresentação do próximo e último ponto da 122 

pauta: 4- Curricularização e PPC do curso: O Prof. Samir fez uma breve explanação da 123 

proposta, com a apresentação dos principais tópicos da proposta do que seria discutido, isto é, 124 

os capítulos III e IV do PPC com a sugestão do Prof. Durval de se aproveitar o ensejo e refletir 125 

filosoficamente as mudanças que se queria para o curso. O Prof. Bolivar, num aparte sugeriu 126 

marcar reunião somente para discutir o PPC a qual tanto o Prof. Samir quanto o Prof. Emerson, 127 

coordenadores, concordaram. O Prof. Samir enviará a todos, uma apresentação do PPC e uma 128 

planilha Excel com sugestões baseadas em outros cursos de administração para serem avaliadas 129 

e discutidas na próxima reunião. Esgotando-se a pauta e não tendo mais nada a ser tratado, o 130 

Professor Emerson encerrou a presente reunião às 17h e eu, João Marcelino Subires secretariei e 131 

lavrei a presente ata. 132 

 133 
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