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

EPPEN/UNIFESP, realizada em 28.11.2019. 2 

 3 

Aos vinte e oito dias do mês de novembro de dois mil e dezenove, às dez horas, na sala 203, na 4 

UNIFESP Campus Osasco, no prédio localizado à Rua Angélica, número 100, Jardim das Flores, 5 

Osasco, realizou-se a reunião extraordinária do Departamento de Administração da UNIFESP, 6 

Campus Osasco, com a presença dos seguintes docentes: Profs. Drs. Ricardo Luiz Pereira Bueno, 7 

Chefe do Departamento Acadêmico de Administração, Bolivar Godinho de Oliveira Filho, vice-8 

chefe do Departamento Acadêmico de Administração, Evandro Luiz Lopes, Emerson Gomes dos 9 

Santos, Arlete Eni Granero, Tais Pasquoto Andreoli, Luciana Massaro Onusic e Durval Lucas dos 10 

Santos Júnior. Foram justificadas as ausências por impedimento legal, outras agendas ou 11 

afastamento, dos seguintes docentes: Profs. Drs. Samir Sayed, Miriam Christi Midori Oishi 12 

Nemoto, José Osvaldo De Sordi, Márcia Carvalho de Azevedo, Nildes Raimunda Pitombo Leite, 13 

Pollyana de Carvalho Varrichio, André Taue Saito, Luís Hernan Contreras Pinochet e Gabriela de 14 

Brelàz. Ordem do dia: I - Informes; II - Discussão de Perfis e Visitante: Dando início aos 15 

trabalhos, o Prof. Ricardo Bueno, convidou aos presentes a darem informes. O Prof. Bolívar, 16 

secundado pelos profs. Ricardo e Luciana, deu informes sobre a festa de confraternização de fim de 17 

ano entre servidores e terceirizados que ocorrerá no dia 06/12/2019, a partir das 13h30 no auditório 18 

da EPPEN e conclamou a todos os docentes a participar do evento colaborando financeiramente 19 

para a realização do mesmo que neste ano já conta com cerca de 80 inscritos. Ainda nos informes, o 20 

Prof. Ricardo, informou que a secretaria do Departamento havia encaminhado no dia anterior, uma 21 

convocatória para a próxima reunião ordinária do Departamento do dia 04/12/2019, onde, entre 22 

outras pautas, se realizará a eleição da nova chefia do Departamento, para dar tempo de cumprir os 23 

prazos regulamentares e burocráticos. Outro informe refere-se ao edital do concurso de Produção 24 

que foi bem sucedido com 14 candidatos concorrendo, com o cronograma sendo cumprido e após a 25 

conclusão do mesmo, houve um recurso com relação ao conhecimento das notas da candidata que 26 

foi respondido no mesmo dia. O Prof. Ricardo informou ainda que no dia 04/12, após as eleições, 27 

fará um “upgrade” com a nova gestão para passar todas as atividades e pendências, inclusive às do 28 

SEI para facilitar a transição. Continuando, o Prof. Ricardo informou que, com a saída da Profª. 29 

Marina Faraco, o cargo de suplente na câmara de extensão ficou vago e estava aberto a quem 30 

quisesse se candidatar. A indicação iria ocorrer na reunião ordinária do dia 04/12/2019. E para 31 
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finalizar os informes, o Prof. Ricardo fez uma apresentação da Plataforma SOMOS da Unifesp, 32 

demonstrando a importância dela e suas funcionalidades. Isso posto, passou-se imediatamente para 33 

o principal ponto da pauta que é a Definição de Perfis: Com o encerramento do contrato da Profª. 34 

Marina Faraco, o Departamento tem à sua disposição uma vaga para ser preenchida. Essa vaga tem 35 

o perfil da área de Direito que era oriunda da vaga da Profª. Natasha que é efetiva. E na sequência, 36 

será discutido o perfil do Professor visitante. Aberto a discussão, o Prof. Ricardo fez uma breve 37 

explanação dizendo que o perfil da vaga de direito do curso de Administração respondia a um 38 

cenário nos anos 2011-2013 que hoje mudou com a provável implantação do curso de direito, 39 

inclusive com 16 docentes concursados aptos a ministrarem as matérias e que já existe uma parceria 40 

com o curso de Administração para suprir o oferecimento das aulas relacionadas. Então, a proposta 41 

é a transformação do perfil dessa vaga de direito para o perfil de administração. Aberta a discussão 42 

entre os demais membros do pleno onde puderam se posicionar e dirimir eventuais dúvidas, a 43 

proposição: “alteração do perfil da vaga da professora Natasha, já declarada vaga, no Diário 44 

Oficial, da área de Administração, subárea: fundamentos sociais jurídicos, para a área de 45 

administração” foi colocada em votação e foi aprovada por unanimidade. Já que o perfil da vaga 46 

foi mudado para Administração, a segunda parte dessa discussão referiu-se a alternativas 47 

institucionais para o preenchimento dela, ou seja: Abrir concurso ou aproveitar candidatos 48 

habilitados em outros concursos, inicialmente para a área de Administração, posteriormente em 49 

outras áreas e, em último caso, em outras universidades federais em que o edital seja compatível 50 

com a Unifesp? Os presentes fizeram sugestões como concurso para Backup para substituição de 51 

professores ou áreas que não possuem substitutos imediatos, como p.ex. Profs. Samir, Emerson, 52 

Pollyana, economia, métodos e gestão de pessoas e, principalmente, quem se dedicasse mais à 53 

extensão e sua curricularização. Num aparte ao Prof. Emerson, esse se mostrou preocupado em 54 

deixar claro de como se dará a participação do docente do curso de direito na assunção das aulas 55 

relativas a essa área no curso de administração. O Prof. Ricardo informou e pediu para que 56 

constasse em ata a preocupação do Prof. Emerson, que essa questão estava sendo pactuada junto ao 57 

Departamento de Direito e isso deveria continuar em conversas junto com a direção do campus e os 58 

professores daquele departamento. Voltando ao tema, todos estavam de consenso que a pessoa que 59 

assumiria a vaga em questão deveria ter como um dos pré-requisitos a extensão como foco de 60 

trabalho, seria bem avaliada se tivesse projetos de captação em seu currículo antes de entrar na 61 

Unifesp. O Prof. Emerson fez outra argumentação no sentido de que deveria se conhecer o perfil 62 



Ministério da Educação 

Universidade Federal de São Paulo 

Campus Osasco 

Departamento Acadêmico de Administração 
 

 

_________________________________________________________________________________________ 
Rua Angélica, 100 - Osasco - SP - CEP: 06110-295 

dos candidatos, isto é, os segundos colocados dos concursos para depois essa questão ser avaliada e 63 

também fez indagações sobre o papel da comissão de cursos em definir a ementa do curso que já 64 

estava sendo discutida sobre a questão da curricularização da extensão. A Profª. Taís questionou se a 65 

segunda colocada no concurso de produção não poderia integrar a lista das consultadas. O Prof. 66 

Ricardo Bueno esclareceu que, naquele momento, o concurso de produção não havia sido 67 

homologado, o que impediria a participação da candidata e que as consultas estão obedecendo a 68 

ordem de realização dos concursos e à aderência das candidatas às áreas com vagas abertas. Após 69 

dar  todos os esclarecimentos,  colocou em votação as seguintes propostas de encaminhamento:  70 

Primeira questão: Todos são  favoráveis à consulta (aos candidatos aprovados em 2º lugar no 71 

concurso de Marketing e no concurso de Negócios) se esses estariam dispostos a assumirem a vaga, 72 

de acordo com o perfil exigido? A consulta foi aprovada por unanimidade; Segunda questão: 73 

Como será feito: quem seria consultada primeira: a primeira proposta é: consultar primeiro a 74 

candidata bolsista do CNPQ; em caso negativo, consultar a candidata aprovada em 2º lugar em 75 

Marketing. Esta proposta recebeu 5 votos favoráveis, 1 voto contrário e 1 abstenção. A segunda 76 

proposta é: Consultar apenas a candidata bolsista do CNPQ e trazer ao conselho departamental, a 77 

próxima consulta, ou não? Votação: Favorável: 1; Abstenção: 1; Contrários: 5. E como último 78 

assunto, foi colocado em discussão o perfil do professor visitante: O Prof. Ricardo rememorou o 79 

histórico: no final do ano passado, a direção conseguiu junto à Reitoria uma vaga de professor 80 

visitante, foi feito edital e como a Unifesp teve problemas com o tempo para o chamamento das 81 

pessoas, o professor habilitado assumiu outros compromissos e a vaga ficou em aberto. Ou seja, 82 

retorna esse perfil para redefinição. A pergunta que o Prof. Ricardo faz aos demais membros do 83 

conselho é: qual a área que deve fazer constar no novo edital do professor visitante? Num átimo, o 84 

Prof. Ricardo explicou aos docentes que não estavam presentes no início dos trabalhos quando da 85 

apresentação da Plataforma SOMOS do impacto positivo que o professor visitante de administração 86 

traz ao campus, considerando-o como um “ativo muito nobre para fazer uma seleção”. Entre as 87 

várias exposições que se seguiram, o prof. Ricardo lembrou que em julho de 2020, encerra-se o 88 

contrato de professor Visitante do Prof. Serra e teria de ser processada novamente a reposição da 89 

vaga. Como saldo dessa discussão, foram feitas 3 propostas, onde somente uma seria escolhida para 90 

constar no edital: 1ª: Finanças e controladoria; 2ª: Finanças e comportamento e, 3ª: Gestão 91 

estratégica de serviços. Em votação, a proposta nº 1 recebeu 2 votos, a nº 2, 3 votos e a nº 3, 7 92 

votos. Ficou decidido então que, a área em que será aberto o edital para seleção de professor 93 
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visitante, será a de Gestão estratégica de serviços. Fica registrado que as outras duas áreas, 94 

Finanças e controladoria e Finanças comportamentais, devem ser incluídas na próxima 95 

avaliação quando forem feitas. O último ponto colocado em votação foi quanto ao regime de 96 

trabalho: Por unanimidade foi decidido que será em regime de Dedicação Exclusiva. Antes do 97 

encerramento dos trabalhos, o Prof. Ricardo franqueou a palavra ao prof. Evandro que deu informes 98 

sobre o processo do concurso de Livre docência em que está concorrendo o qual também informou 99 

que em março será aberto o processo LD 2020/2021. Esgotando-se a pauta e não tendo mais nada a 100 

ser tratado, o Professor Ricardo Bueno encerrou a presente reunião às 12h39 e eu, João Marcelino 101 

Subires a secretariei e lavrei a presente ata. 102 
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