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Ata da Reunião Extraordinária do Departamento Acadêmico de Administração - 1 

EPPEN/UNIFESP, realizada em 21.07.2020. 2 

Aos vinte e um dias do mês de julho de dois mil e vinte, às quatorze horas e quatro minutos, em 3 

ambiente virtual através da conta institucional do Google Meet no endereço: 4 

https://meet.google.com/job-mbzb-kpu?hs=122&authuser=0 da Escola Paulista de Política, 5 

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

do Departamento Acadêmico de Administração, com a presença dos seguintes docentes: Profs. 7 

Drs., Bolivar Godinho de Oliveira Filho e Durval Lucas dos Santos Júnior, Chefe e Vice-Chefe 8 

do DAA, respectivamente, Claudia Terezinha Kniess,  Emerson Gomes dos Santos, José 9 

Osvaldo De Sordi, Kumiko Kissimoto, Miriam Christi Midori Oishi Nemoto, Evandro Luiz 10 

Lopes, Gabriela de Brelàz, Luciana Massaro Onusic, Nildes Raimunda Pitombo Leite, Taís 11 

Pasquoto Andreoli, Luis Hernan Contreras Pinochet e Samir Sayed. Foram justificadas as 12 

ausências por impedimento legal, outras agendas ou afastamento, dos seguintes docentes: 13 

Profs. Drs.: Arlete Eni Granero, Marcia Carvalho de Azevedo, Ricardo Luiz Pereira Bueno e 14 

Pollyana de Carvalho Varrichio. Pauta: Informes; Ordem do dia: Aprovação das atas dos dias 15 

06/05/2020 e 18/05/2020, respectivamente; Apresentação do relatório de trabalho do Prof. 16 

visitante Fernando Serra; Apresentação do acompanhamento do Plano de trabalho da Profª. 17 

Tais Pasquoto Andreoli; Apresentação do acompanhamento do Plano de trabalho do Prof. 18 

José Osvaldo de Sordi; Solicitação de atividades temporárias da Profª. Kumiko. Iniciando a 19 

reunião, o Prof. Bolivar franqueou a palavra a quem tivesse algum informe. A Profª. Luciana 20 

agradeceu a Profª. Gabriela pela organização geral e ao Prof. Nilo de Relações Internacionais 21 

pela coordenação geral do campus e aos demais representantes dos cursos pela realização do 22 

Congresso Acadêmico e pelo êxito alcançado, ao mesmo tempo em que informou que houve 23 

uma reunião com o Conselho de Planejamento e Administração sobre o Orçamento e redução de 24 

algumas contas e que foi solicitado que a Sra. Tânia, Pró-reitora de administração venha ao 25 

Campus para fazer uma explanação sobre o tema. Informou também que foram entregues os 26 

Chromebooks para alunos  com dificuldades porém alguns não foram receber e também 27 

participou de aulas remotas da Profª. Marcia e percebeu que não houve desistências. A Profª. 28 

Gabriela agradeceu à todos pela  participação no congresso e solicitou uma avaliação devido ao 29 

novo formato de participação. informou que está sendo feito um levantamento/cruzamento de 30 

dados pelo EDados (Escritório de levantamento de dados) da participação, temas, quantificação, 31 

quem assistiu, entre outros. Retomando a palavra, o Prof. Bolivar, invertendo a pauta, fez a 32 

apresentação do primeiro ponto da Ordem do Dia: Apresentação do relatório de trabalho do 33 

Prof. visitante Fernando Antonio Ribeiro Serra, cujo contrato se encerrou no último dia 34 

03/07/2020 e não pode mais ser renovado pois já se completaram 2 anos. O Prof. Fernando 35 

https://meet.google.com/job-mbzb-kpu?hs=122&authuser=0
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Serra fez então a sua apresentação onde destacou suas principais contribuições para o curso de 36 

Administração com a produção acadêmica e pesquisas, incentivando a criação de frentes como 37 

seminários de pesquisas e o ateliê de pesquisas de onde surgiram parcerias em pesquisas com 38 

professores do curso e com outras instituições, que se manterão independentemente do término 39 

do contrato. Após a apresentação, Os Profs. Luis Hernan, Gabriela de Brelàz e Luciana Onucic 40 

usaram da palavra para agradecer e enaltecer o trabalho e os frutos deixados pelo Prof. Fernando 41 

Serra. Na sequência o Prof. Bolivar colocou em votação o relatório apresentado, o qual teve 12 42 

votos pela aprovação e 2 abstenções. O relatório será posteriormente pautado na câmara de pós-43 

graduação e na congregação. Em seguida, o Prof. Bolivar colocou em votação o primeiro item 44 

da ordem do dia que havia sido mudado de ordem: Aprovação das atas dos dias 06/05/2020 e 45 

18/05/2020, respectivamente: a ata do dia 06/05/2020 obteve pela aprovação 11 votos 46 

favoráveis e 3 abstenções; a ata do dia 18/05/2020, obteve 7 votos favoráveis e 6 abstenções. 47 

Seguindo a Ordem do Dia, o Prof. Bolivar solicitou que os Professores Tais Pasquoto e José 48 

Osvaldo De Sordi fizessem a Apresentação do acompanhamento do Plano de trabalho, pois 49 

apesar de não ser uma apresentação oficial para o estágio probatório, servirá para todos terem 50 

conhecimento do que está sendo realizado pelos docentes nesse período de um ano. Iniciando 51 

pela Profª. Taís, que fez um breve relato sobre a sua atuação nos campos do ensino, pesquisa, 52 

extensão e gestão; assumiu eletiva de “Abordagens Não-Usuais de Marketing” e vai assumir a 53 

disciplina da Profª. Arlete Granero que está se aposentando; assumiu também interinamente a 54 

chefia do departamento, é vice-representante na câmara de extensão e participou das comissões 55 

de recepção dos alunos de 2020 e de avaliação dos projetos PIBEX 2020. O Prof. Bolivar abriu 56 

a palavra para comentários e o Prof. Emerson ao mesmo tempo em que parabenizou à Profª. 57 

Taís pela participação na vida acadêmica e nos rumos do curso/departamento e fez alguns 58 

esclarecimentos quanto aos fluxos do estágio probatório dos Departamentos em relação à 59 

CPPD, pois serão vários os professores que serão avaliados e falta uma padronização nesse 60 

fluxo. A CAEP é que chama a avaliação. Caso isso não tenha sido feito, o chefe do 61 

Departamento deve cobrar a CAEP. A Profª. Nildes informou que é membro da CAEP e que a 62 

mesma não está parada e o Prof. Francisco esteve recentemente no Campus para analisar 63 

recentemente os processos e que os professores novos devem procurar a secretaria da CAEP 64 

para saber quando será a próxima reunião para se inteirarem das informações. Na sequência, O 65 

Prof. José Osvaldo De Sordi fez sua apresentação iniciando com o histórico de sua entrada no 66 

campus onde começou ministrando disciplinas substituindo outra docente do Eixo 67 

Multidisciplinar que estava afastada por motivos de doença onde havia alunos de Economia e 68 

Relações Internacionais. Atualmente está ministrando a disciplina para a qual foi concursado, no 69 

integral e no noturno; explanou sobre a publicação de artigos científicos, livros e participação 70 
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em congressos e eventos além de trabalhos em pesquisa e extensão junto ao SEBRAE; na 71 

gestão, destacou sua participação como representante do curso de Administração na constituição 72 

da comissão de banca para o concurso para Livre Docência em Administração e representante 73 

do curso para a realização do Congresso Acadêmico UNIFESP 2020. Retornando, o Prof. 74 

Bolivar fez um comentário de que o Prof. De Sordi fizesse o registro do programa de extensão 75 

no SIEX pois caso contrário ele não contaria como extensão pela UNIFESP; O Prof. Durval 76 

observou a cronologia das publicações apresentadas, destacou que algumas foram feitas antes da 77 

contratação e ressaltou que estas anteriores não serão consideradas para fins do estágio 78 

probatório. Por fim, recomendou que o Prof. De Sordi revise seu relatório. O Prof. Luis Hernan 79 

também parabenizou o Prof. De Sordi pelo alto grau de conhecimento e experiência 80 

internacional. O Prof. Bolivar colocou em pauta o último item da Ordem do Dia: Solicitação de 81 

atividades temporárias da Profª. Kumiko explicando que estava trazendo à reunião devido ter 82 

sido um compromisso da Professora com a Fundação Vanzolini feito no início do ano e que ela 83 

havia se comprometido antes de assumir o cargo e que o curso já estava acontecendo durante a 84 

posse da docente. O Prof. Bolivar fará relatório com as devidas explicações da 85 

excepcionalidade. Colocado em votação, a proposta recebeu 12 votos favoráveis. Esgotando-se 86 

a pauta e não tendo mais nada a ser tratado, o Professor Bolivar encerrou a reunião às 15h28, 87 

tendo eu João Marcelino Subires como secretário e procedendo a lavratura da presente ata. 88 

 89 
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