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Ata da 4ª reunião virtual ordinária da Comissão de Curso de Administração da 1 

EPPEN/UNIFESP, realizada em 08.06.2020. 2 

No oitavo dia do mês de junho de dois mil e vinte, às quatorze horas e seis minutos, em 3 

ambiente virtual através da conta institucional do google meet no endereço: 4 

https://meet.google.com/tht-wgyu-khh?hs=122&authuser=1 da Escola Paulista de Política, 5 

Economia e Negócios - EPPEN/UNIFESP Campus Osasco, realizou-se a quarta reunião 6 

ordinária de dois mil e vinte, da Comissão de Curso de Administração, com a presença dos 7 

seguintes docentes: Profs. Drs., Emerson Gomes dos Santos – Coordenador do curso de 8 

administração, Samir Sayed, Vice-coordenador do curso de administração, Arlete Eni 9 

Granero, Bolivar Godinho de Oliveira Filho, Durval Lucas dos Santos Júnior, Evandro Luiz 10 

Lopes, Gabriela De Brelàz, José Osvaldo De Sordi, Luis Hernan Contreras Pinochet, Marcia 11 

Carvalho de Azevedo, Miriam Christi Midori Oishi Nemoto, Nildes Raimunda Pitombo Leite, 12 

Regina da Silva de Camargo Barros, Ricardo Luiz Pereira Bueno, Taís Pasquoto Andreoli e os 13 

Professores Francisco Marcelo Monteiro da Rocha e Luis Claudio Yamaoka, ambos 14 

representando o DMD e a aluna Bárbara de Assis Vieira – Titular, representando os discentes. 15 

Justificativas de ausências por impedimento legal, outras agendas ou afastamento: 16 

Profªs. Drªs. Luciana Massaro Onusic e Pollyana de Carvalho Varrichio. Pauta: Informes: 17 

NDE, Câmara, Conselho, Outros. Ordem do dia: 1- Possíveis encaminhamentos para 18 

retomada das atividades de ensino por meio remoto (regime de atividades domiciliares). O 19 

Prof. Emerson abriu a reunião com os informes: 1º - NDE: PPC e Curricularização; o NDE se 20 

reuniu 3 vezes, o que justificou a não convocação da comissão em maio. A saber: 27/04/20 o 21 

NDE discutiu sistema de ingresso e decidiu por não o alterar no momento, também iniciou a 22 

discussão sobre o PPC (UCs e curricularização); na segunda reunião no dia 11/05/20, cada 23 

docente do NDE ficou incubido de contatar subgrupos de docentes e, na terceira reunião em 24 

01/06/20, avançou nas discussões das possíveis alterações nas UCs do curso com a 25 

participação de novos integrantes da representação do Eixo Multidiciplinar. Um novo 26 

encontro do NDE foi marcado para o dia 22/06, para tentar fechar os pontos e trazê-los para a 27 

discussão na comissão de curso. 2º informe: Retorno das atividades- Calendário: Câmara de 28 

Graduação se reuniu 2 vezes e o Conselho de Graduação 3 vezes para discutir como se daria o 29 

retorno. Prof. Emerson fez histórico da suspensão das aulas e das possibilidades do retorno e 30 

problemas dos docentes/Unifesp querer decisão única e a exclusão digital de parte dos alunos. 31 

Comentou sobre 3 auxílios para o retorno: financeiro; empréstimo de equipamento e internet. 32 

https://meet.google.com/tht-wgyu-khh?hs=122&authuser=1
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PROGRAD tem feito palestras para docentes com conteúdos sobre a COVID19 e os 33 

protocolos de retorno presencial (discussão). Tem havido discussão sobre as necessidades dos 34 

professores e dos alunos e as datas de início das aulas: possibilidade de reduzir dias letivos 35 

pelo MEC. Proposta da PROGRAD de início das aulas: 22/06. Proposta de flexibilização das 36 

UCs. O que cada curso poderia manter o oferecimento. Houve 3 votações no CG: sim ou não 37 

se retoma o calendário: 91% votou sim; a segunda votação foi em relação aos dias letivos: 38 

65% votou pela redução dos dias letivos (75% dos dias letivos); A 3ª votação foi sobre a data 39 

de retorno: foram apresentadas 3 datas: 22/06, 06/07, 03/08. A data de 03/08 foi a que obteve 40 

a maior votação com 39% dos votos, 22/06 obteve 34% e 06/07, 27%. De qualquer forma, 41 

começando em 06/07 ou 03/08, as aulas do primeiro semestre terminarão no final de outubro 42 

para dar tempo de fazer rematrículas em novembro, para que o segundo semestre comece 43 

ainda antes do final de 2019 e terminar por volta de março de 2021, entremeado somente com 44 

o recesso de natal e fim de ano. Haverá uma flexibilização quanto ao numero de UCs, 45 

possibilidade de trancamentos e avaliação (cumpridas ou não cumpridas, a ser definida). 46 

Ficou para cada campus decidir a volta do calendário em julho ou agosto. O Prof. Emerson 47 

ressaltou que não se deve confundir as ADEs com EAD. O Prof. Bolivar complementou os 48 

informes do Prof. Emerson, informando que houve uma reunião de Congregação onde se 49 

discutiu também as mesmas datas de retomada e de encerramento e que o que seria decidido 50 

nesta reunião seria levado para uma nova Congregação extraordinária no próximo dia 19/06 51 

para definir o posicionamento único do campus. O Prof. Emerson informa que a Câmara de 52 

Graduação se reunirá no próximo dia 12/06 e discutirá o posicionamento de todos os cursos 53 

para levar à congregação do dia 19/06. O Prof. Ricardo Bueno pediu informações sobre os 54 

recursos que estão sendo disponibilizados aos docentes para o oferecimento das aulas e o 55 

Prof. Emerson fez um breve resumo de todas as providências que estão sendo tomadas, as 56 

ferramentas e os grupos que estão sendo criados para discutir a questão e os treinamentos que 57 

estão sendo oferecidos pela instituição. O Prof. Claudio Yamaoka do DMD informou que não 58 

conseguirá trazer as informações necessárias até a reunião do NDE do dia 22, pois a reunião 59 

de departamento do DMD será após essa data. A Profª. Gabriela informou que as reuniões 60 

online do CONSU podem ser acompanhadas por não membros como ouvintes. O Prof. 61 

Emerson informou que o congresso que será totalmente online em julho. Foi encaminhado 62 

email sobre a monitoria neste período. A Profª Gabriela complementou o informe, informando 63 

que será de 13 a 17/07, 100% virtual devido à pandemia. Será geral para todos os campi, será 64 
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temático e não por campus. Temas macro, 16 temas. Apresentação via vídeo poster; o aluno 65 

enviará link. 1750 trabalhos inscritos; agrupados tematicamente; terá tutoriais de como será a 66 

participação das pessoas no congresso. O Prof. Osvaldo De Sordi está participando da 67 

organização do congresso. Ato contínuo, o Prof. Emerson colocou em discussão o ponto único 68 

da Ordem do dia: 1- Possíveis encaminhamentos para retomada das atividades de ensino por 69 

meio remoto (regime de atividades domiciliares); O primeiro ponto colocado em discussão é: 70 

iniciam-se as aulas em julho ou agosto? Sendo que tanto uma quanto a outra, 71 

indiferentemente, acabarão no final de outubro. O Prof. Emerson informou que, apesar do 72 

curto espaço de tempo, a Pro-Pessoas informou que há a possibilidade de se remanejar as 73 

férias de quem havia se programado para julho. O Prof. Bolivar defende começar em julho 74 

pois teria mais tempo; A aluna Bárbara mencionou enquetes feitas junto aos alunos sobre o 75 

retorno das aulas. A maioria (71,6%) quer o retorno. Refeita após algum tempo, a 76 

porcentagem aumentou (87,7%). Os ingressantes também querem o retorno. Querem criar o 77 

sentimento de pertencimento nos calouros e tirar a ansiedade. A flexibilização vai ser positiva 78 

para aqueles alunos que não conseguirem acompanhar as aulas. A Profª. Marcia fez uma 79 

avaliação sobre o uso das tecnologias pelos docentes e alunos e as novas possibilidades 80 

advindas daí e se mostrou favorável ao início das aulas no início de julho para dar mais tempo 81 

de haver um intervalo entre o final do semestre e o início do outro. A Profª. Nildes, no chat, 82 

faz o seguinte questionamento: e o que acontecerá com essa minoria que não tem condições 83 

de acompanhar em casa? O Prof. Emerson explica que a PRAE está trabalhando com algumas 84 

abordagens: auxílio emergencial; locação de computadores para disponibilização aos alunos e 85 

internet, além da flexibilização da quantidade de UCs. O Prof. Francisco do DMD informou 86 

que está participando de um projeto de acompanhamento da evolução da epidemia de 87 

COVID19 em São Paulo e em outros estados. A previsão para o pico de casos é para outubro e 88 

a previsão para o pico de mortes é para o mês de julho e as atualizações são semanais com 89 

dados de 14 dias. Encerrados os debates, o Prof. Emerson colocou em votação a data de início 90 

das atividades: Proposta 1: inicia-se em 06/07 recebeu 14 votos; proposta 2: Inicia-se em 91 

03/08, não recebeu votos; houve 2 abstenções. O Prof. Emerson invocou a presença do Chefe 92 

do Departamento Prof. Bolivar e colocou outro ponto em discussão em relação as UCs de 93 

Finanças, dada a exoneração de docente; Empreendedorismo, dada cessão de docente e; 94 

Planejamento, gestão e controle da produção de bens e serviços e Economia, aguardando 95 

atribuição de docentes). Após breves esclarecimentos com o Prof. Bolivar sobre a situação dos 96 
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docentes que ministrarão essas UCs e entendendo que a matriz permanecerá igual, com todas 97 

as UCs o Prof. Emerson se comprometeu a produzir uma matriz até a próxima sexta-feira, 98 

12/06. Na sequência, o Prof. Emerson propôs mais uma consulta, caso surja essa votação na 99 

câmara, agora em relação as UCs nesse semestre, serem por conceito “cumprido” ou “não 100 

cumprido” ao invés de nota. O Prof. Ricardo pergunta se o conceito “cumprido ou não 101 

cumprido” entra no CR do aluno. O Prof. Emerson esclarece que não. O Prof. Durval 102 

argumenta que o Cumprido ou não cumprido, trará efeitos aos alunos “primeiranistas”, pois 103 

eles terão problemas no ano seguinte para candidaturas de processos de iniciação científica. A 104 

Aluna Bárbara, acrescentou que os alunos terão dificuldades na rematrícula e conseguir 105 

adiantar matérias e eletivas. O Prof. Emerson completou que o ranqueamento atual leva em 106 

conta o CR e para alterar isso precisa ser discutido no Conselho. O Prof. Bolivar comentou de 107 

um artigo que saiu nesta data no jornal O Estado de São Paulo que diz que especialistas 108 

sugerem avaliação menos rígidas para as aulas à distância. A Profª. Gabriela acredita que o 109 

CNPQ deverá levar em consideração os problemas enfrentados por todos primeiranistas e 110 

segundanistas devido à pandemia e isso deva ser pensado nos futuros editais. O Prof. Emerson 111 

colocou em votação a seguinte questão: Concordo em flexibilizar as notas em cumprido ou 112 

não cumprido? 1- Sim, 2-Não, 3-Abstenção. O não recebeu 8 votos; o sim 6 votos e houve 2 113 

abstenções. E por fim, a aluna Bárbara se referiu a um ciclo de palestras feito pelos CAs para 114 

os calouros em que solicita apoio dos docentes para contribuir com temas tanto das UCs, 115 

conhecendo a UNIFESP, como de temas diversos. O Prof. Emerson antecipou que na reunião 116 

de julho a comissão terá que fazer uma avaliação sobre os calouros frente às ADE, 117 

principalmente por ter alunos PCD. Esgotando-se a pauta e não tendo mais nada a ser tratado, 118 

o Professor Emerson encerrou a presente reunião às 16h e eu, João Marcelino Subires 119 

secretariei e lavrei a presente ata. 120 
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