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Ata da Reunião Extraordinária do Departamento Acadêmico de Administração - 1 

EPPEN/UNIFESP, realizada em 29.09.2020. 2 

Aos vinte e nove dias do mês de setembro de dois mil e vinte, às dezesseis horas e cinco 3 

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

https://meet.google.com/psd-tjmu-yfp?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, Gabriela de Brelàz, Luciana Massaro 9 

Onusic, Luis Hernan Contreras Pinochet, Marcia Carvalho de Azevedo, José Osvaldo De Sordi, 10 

Kumiko Oshio Kissimoto, Miriam Christi Midori Oishi Nemoto, Evandro Luiz Lopes, Nildes 11 

Raimunda Pitombo Leite, Taís Pasquoto Andreoli, Regina da Silva de Camargo Barros e Samir 12 

Sayed. Foram justificadas as ausências por impedimento legal, outras agendas ou 13 

afastamento, dos seguintes docentes: Profs. Drs.: Emerson Gomes dos Santos, Ricardo Luiz 14 

Pereira Bueno e Pollyana de Carvalho Varrichio. Ordem do dia: Análise e votação da ata da 15 

reunião ordinária do Departamento realizada em 29/06/2020; - Aprovação de atividades 16 

esporádicas do prof. Durval Lucas dos Santos Júnior; Possibilidade de nomeação de candidato 17 

aprovado em concurso para a vaga de administração geral conforme ofício nº 380; Mudança 18 

do edital de redistribuição para a vaga de Finanças. O Professor Bolivar iniciou a reunião 19 

colocando em pauta a Análise e votação da ata da reunião ordinária do Departamento 20 

realizada em 29/06/2020. A ata não recebeu nenhuma alteração e foi aprovada por 12 votos e 1 21 

abstenção. Na sequência, foi colocado em discussão e votação a solicitação da Aprovação de 22 

atividades esporádicas do prof. Durval Lucas dos Santos Júnior; o Prof. Durval recebeu 23 

convite da FIA – Fundação Instituto de Administração para ministrar aulas na pós-graduação 24 

Gestão de Tecnologias e Transformação Digital, no total de 10h, nos formatos presencial e 25 

virtual que acontecerá no período de 01/10 a 30/11/2020. A solicitação foi aprovada com 11 26 

votos favoráveis e 2 abstenções. O Prof. Bolivar colocou em discussão o próximo ponto da 27 

pauta: Possibilidade de nomeação de candidato aprovado em concurso para a vaga de 28 

administração geral conforme ofício nº 380. O Prof. Bolivar contextualizou todos a respeito do 29 

ofício encaminhado pela reitoria em 21/09, sobre a possibilidade de nomeação de candidatos a 30 

vagas de concurso, desde que o mesmo já tivesse sido aprovado em concurso e estivesse na 31 

validade. O Procurador Geral revogou parcialmente o parecer anterior do MEC que tratava do 32 

assunto e o Departamento teria até o dia 23/10 para indicar a necessidade de contratação com 33 

justificativas. Para isso, o grupo de docentes da área de Administração geral discutiu e propôs 34 

um perfil de docente que deveria preencher essa vaga. A Profª. Marcia pediu que se registrasse 35 

https://meet.google.com/psd-tjmu-yfp?hs=122&authuser=0
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em ata que “...havia um edital de redistribuição que foi elaborado com o detalhamento completo 36 

do perfil de acordo com a definição da vaga para a área...”. A Prof. Gabriela complementou que 37 

essa pessoa também viria para, além de ensino, desenvolver atividades de pesquisa, extensão e 38 

gestão. O que foi destacado e aproveitado daquele edital foram os seguintes tópicos (redação): 39 

Atividades de ensino: Ter experiência docente em disciplinas em áreas como Fundamentos de 40 

Administração, Teorias Organizacionais, Estratégia Organizacional, Inovação Estratégica, 41 

Empreendedorismo, Internacionalização de Negócios e Competitividade, Novos Modelos de 42 

Negócio, Tomada de decisão, Estratégias de negociação e mediação de conflitos, Ética e 43 

Responsabilidade Social, Organizações Públicas e Privadas: Relações Inter organizacionais. 44 

Esta proposta foi aprovada por unanimidade. O Próximo ponto a ser colocado em discussão pelo 45 

Prof. Bolivar foi a indicação da Profª. Regina Barros para ser aproveitada na vaga para 46 

Administração Geral. O Prof. Bolivar fez um relato sobre as contribuições da Profª. Regina ao 47 

Departamento/Curso de Administração e apresentou o currículo Lattes com a experiência da 48 

professora, ressaltando que ela tem desempenhado muito bem como substituta e tem vontade de 49 

fazer parte do quadro permanente de professores da EPPEN. Aberta a palavra aos demais 50 

membros do conselho, os que fizeram uso dela, foram unânimes em destacar o caráter 51 

colaborativo, engajado e sempre presente da Professora Regina, mesmo ela sendo substituta. Em 52 

votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. E, por último, o Prof. Bolivar colocou em 53 

pauta a Mudança do edital de redistribuição para a vaga de Finanças. Ele explicou que foi 54 

buscado o aproveitamento de concursos internos e tentada a redistribuição para a vaga de 55 

finanças que teve 2 habilitados que a comissão entendeu não chamar por não ter o perfil muito 56 

adequado para a vaga; fez contato com outros Departamentos sem obter resultados, e como teve 57 

poucos candidatos, baseado em consultas e respostas de interessados, o edital será refeito com 58 

menos restrições nos requisitos para tentar atrair mais candidatos. A nova redação dos requisitos 59 

ficou assim: Ensino: não alterou; Extensão: desejável ser integrante ou colaborador de ao 60 

menos um projeto de programa ou projeto de extensão nos últimos 2 anos; Pesquisa: desejável 61 

ser integrante ou colaborador de um grupo de pesquisa, na área/subárea do Edital, cadastrado no 62 

CNPQ; Pós-graduação: ser credenciado em programa de Pós-graduação strictu-sensu, atuando 63 

na área/subárea do Edital; Orientação: ter orientações concluídas de IC, TCC e ou Pós-64 

graduação nos últimos 2 anos na área/subárea do Edital; Publicações: ter artigos em revistas 65 

indexadas, livros e/ou capítulos de livros, na área/subárea do Edital, nos últimos 3 anos; Gestão: 66 

desejável ter exercido algum cargo universitário de gestão e direção e cargos profissionais de 67 

gestão (coordenador ou superior) que reflitam experiência e/ou trânsito com o mercado na 68 

área/subárea do Edital. Colocado em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. 69 

Esgotando-se a pauta e não tendo mais nada a ser tratado, o Professor Bolivar encerrou a 70 
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reunião às 16h56, tendo eu João Marcelino Subires como secretário que procedi com a lavratura 71 

da presente ata. 72 
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