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Ata da Reunião ordinária do Departamento Acadêmico de Administração – DAA da 1 

EPPEN/UNIFESP, realizada em 04.09.2019. 2 

Aos quatro dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, às quatorze horas e trinta 3 

minutos na sala 103, na UNIFESP Campus Osasco, no prédio localizado à Rua Angélica, 4 

número 100, Jardim das Flores, Osasco, realizou-se a reunião ordinária do Departamento de 5 

Administração da UNIFESP, Campus Osasco, com a presença dos seguintes docentes: Profs. 6 

Drs.: Bolivar Godinho de Oliveira Filho, Durval Lucas dos Santos Júnior, Ricardo Luiz 7 

Pereira Bueno, Samir Sayed, Arlete Eni Granero, Gabriela De Brelàz, José Osvaldo De 8 

Sordi, Marcia Carvalho de Azevedo, Miriam Christi Midori Oishi Nemoto, Nildes 9 

Raimunda Pitombo Leite, Taís Pasquoto. Foram justificadas as ausências por 10 

impedimento legal, outras agendas ou afastamento, dos seguintes docentes: Profs. Drs.: 11 

André Taue Saito, Emerson Gomes dos Santos, Evandro Luiz Lopes, Luis Hernan Contreras 12 

Pinochet, Luciana Massaro Onusic, Pollyana de Carvalho Varrichio. Pauta da reunião: 13 

Informes: 1) Lançamento do Livro "Gestão de Fundos de Investimentos" do Prof. Dr. 14 

Bolivar; 2) Desligamento da Profª Pollyana do programa ALI/ Sebrae; Expediente: 1) 15 

Coleta de dados Relatório Departamental 2018: 2) Aprovação das atas; 3) Atualização de 16 

horários de atendimento; Deliberação: 1) Grade fixa de horários; 2) Análise do Plano de 17 

Trabalho da Profa. Tais (Marketing); 3) Análise e emissão de parecer do departamento 18 

sobre atividade esporádica - o estudo de PMEs ao MDIC - Profª Pollyana. O Prof. Ricardo 19 

Bueno deu início a reunião às 14 horas e 37 minutos, com os Informes, passando a palavra 20 

ao  Prof. Bolivar que deu informes sobre o lançamento de seu livro “Gestão de Fundos de 21 

Investimentos” que acontecerá no dia 21/09 no auditório da editora Saint Paul. Retomando a 22 

palavra, o Prof. Ricardo informa que a Profª Pollyana comunicou que se desligou do 23 

programa ALI/Sebrae devido as atividades que ela está desenvolvendo na Unifesp. Na 24 

sequência o Prof. Ricardo apresentou os novos membros do Departamento: os Professores 25 

José Osvaldo De Sordi e Tais Pasquoto. A Profª Taís comporá com o Prof. Evandro a área de 26 

Marketing na vaga da Professora Lúcia e também ; o Prof. José Osvaldo foi o primeiro 27 

colocado no novo perfil do concurso para a vaga nova de “Gestão de Negócios” com perfil 28 

mais eclético. A Profª Tais substituirá a Profª Luciana e o Prof. Osvaldo está substituindo a 29 
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Profª Liége do Eixo Comum que está afastada. A Profª Gabriela de Brelàz deu informe sobre 30 

a comissão de Professor Afiliado da qual faz parte também os Professores Samir e Durval; a 31 

comissão pretende apresentar uma proposta de regulamentação ao Departamento na reunião 32 

de outubro ou dezembro. O Prof. Ricardo informou que também foi homologada a 33 

contratação de um docente habilitado em concurso que substituirá a Profª. Luciana a qual 34 

manterá o cronograma de aulas até o final de setembro e depois será substituída. Ato 35 

contínuo, o Prof. Ricardo passou ao próximo ponto: Expediente 1) Coleta de dados 36 

Relatório Departamental 2018: O Prof. Ricardo explicou a sistemática da coleta de dados 37 

para o relatório de atividades do departamento, referentes a 2018 e disse que enviará através 38 

da secretaria (João), uma mensagem com um link em Google Forms com o formulário para 39 

preenchimento com as informações. Ficou convencionado também que uma semana antes 40 

de fechar o link, será enviada uma mensagem para lembrar o prazo. 2) Aprovação das atas: 41 

Foi colocado em discussão as atas das reuniões ordinárias ocorridas em 02/05 e 04/07/2019, 42 

respectivamente. Não havendo alterações, as mesmas foram aprovadas com 8 votos, 3 43 

abstenções e nenhum voto contrário. 3) Atualização de horários de atendimento; Seguindo 44 

e mantendo-se a mesma sistemática do semestre anterior, os docentes deverão atualizar a 45 

planilha com os horários para disponibilizar 2 períodos  de atendimento aos alunos, 46 

mediante prévio agendamento. A planilha anterior será encaminhada por email para 47 

atualização e, depois de homologada, será disponibilizada no site do campus. As 48 

especificidades no atendimento serão anotadas como observações. Na sequência, o Prof. 49 

Ricardo colocou também em discussão a questão do horário de expediente dos docentes 50 

informando que “todos os docentes ao entrarem na Unifesp, tem definido um horário de 51 

expediente”. Continuando: ...“na próxima reunião (do mês de outubro), será feito um 52 

levantamento que será lido e discutido na reunião, de todos os horários dos professores do 53 

departamento”... “àqueles que necessitem alterar seus horários, informem na próxima 54 

reunião para que seja feito a alteração num único ofício”... “após isso, a consolidação com o 55 

horário dos docentes no ofício será disponibilizado no site da EPPEN”. Estas informações, a 56 

da disponibilidade para atendimento aos alunos mais o horário de expediente dos docentes 57 

colocados no site, servirão para dar mais transparência ao departamento. Na sequência, o 58 
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Prof. Ricardo colocou em discussão o ponto da pauta Deliberação: 1) Grade fixa de 59 

horários informando que como o responsável pelo assunto, Prof. Evandro não pode estar 60 

presente, ele daria então início as discussões: O Prof. Ricardo fez um breve histórico sobre a 61 

questão, informando que há algum tempo, antes do Departamento ter se formalizado, 62 

chegou-se ao consenso na comissão de curso de que somente no horário integral, a partir do 63 

5º período, preferencialmente teria suas disciplinas ministradas pela manhã e solicitava que 64 

essa proposta tivesse uma ratificação, pois ainda estava ocorrendo ainda alguns problemas 65 

com a aplicação dessa orientação o que prejudicaria os alunos pela dificuldade de 66 

planejamento. Após algumas intervenções, sobretudo dos professores, Samir, Bolivar, 67 

Marcia e Gabriela, foram colocadas em votação as seguintes propostas: 1ª: retomar/ratificar 68 

“que à partir do 5º período”, o integral tenha as disciplinas colocadas preferencialmente no 69 

período da manhã”. Esta proposta obteve 10 votos favoráveis com 1 abstenção; 2ª: Haveria 70 

um  período para os docentes que tenham interesse na fixação de uma proposta de fixação 71 

de seu horário na grade: Os interessados enviarão email à secretaria do Departamento 72 

informando a sua adesão e, na próxima reunião, o Prof. Evandro, com base no levantamento 73 

feito com todos –apenas com aqueles que se voluntariaram a fazer esse piloto – traria uma 74 

proposta de como ficaria a grade fixa daqueles professores. Esta proposta não é obrigatória. 75 

A proposta obteve 9 votos favoráveis, 1 abstenção e um voto em contrário. Durante o 76 

processo de discussão e votação dessa proposta, o surgiu uma nova proposta por intermédio 77 

do Prof. Samir que o Prof. Ricardo assim resumiu e colocou em discussão e votação: “Que 78 

as atividades docentes da graduação dos professores que atendem do 1º ao 4º período, sejam 79 

preferencialmente alocados no período da tarde e subsidiariamente no período da manhã”. A 80 

proposição obteve 9 votos favoráveis e 2 abstenções. Em seguida, passou-se ao próximo 81 

ponto das deliberações: 2) Análise do Plano de Trabalho da Profa. Tais (Marketing):A Profª 82 

Tais Pasquoto foi instada a fazer a apresentação de seu plano de trabalho o que foi feito 83 

brevemente com comentários posteriores dos Professores, Gabriela, Bolívar, Durval, Márcia, 84 

Miriam e Ricardo, todos dando boas vindas à professora e convidando-a à participar das 85 

atividades de pesquisa e extensão em andamento no campus e na Unifesp. E finalmente, foi 86 

colocado em discussão e votação ultimo ponto da pauta: 3) Análise e emissão de parecer do 87 
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departamento sobre atividade esporádica - o estudo de PMEs ao MDIC - Profª Pollyana.  O 88 

Prof. Ricardo fez as explicações e suas considerações sobre o assunto e como não houve 89 

outras manifestações, colocou em votação recebendo aprovação por unanimidade. Em não 90 

tendo nada mais a ser tratado, às dezesseis horas e seis minutos, o Professor Ricardo Bueno 91 

deu por encerrada a reunião e eu, João Marcelino Subires que a secretariei, lavrei a presente 92 

ata. 93 

 94 
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