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Dispõe sobre as atribuições do 

Coordenador e da Comissão do Curso de 

Administração, Unifesp, Osasco. 

 
 

DA COMISSÃO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

Artigo 1° A Comissão do Curso de Administração é um órgão responsável pelo planejamento, 

coordenação e avaliação das atividades curriculares e demais questões correlatas do curso de 

graduação em Administração do Campus Osasco da Unifesp, em consonância com o artigo 40 

do regimento geral da Unifesp. 

 

Artigo 2° A Comissão do Curso de Administração, órgão máximo do Curso de Administração, é 

constituída: 

  

 I – pelo Coordenador do Curso de Administração; 

 II – por todos os docentes do curso de Administração; 

III – por um representante do corpo técnico em assuntos educacionais da Unifesp – Campus 

Osasco; 

IV – por 1 (um) representante do corpo discente. 

 

§ 1° Os representantes docentes terão mandato permanente na Comissão do Curso de Graduação. 

§ 2° O mandato do representante do corpo discente será de 1 (um) ano, permitida uma única 

recondução consecutiva. 

§ 3° O mandato do representante do corpo discente será eleito pelos seus pares por maioria 

simples. 

 

 

DO COORDENADOR DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

Artigo 3° O Coordenador e o Vice-Coordenador do Curso de Administração deverão ser docentes 

do quadro efetivo da Unifesp há pelo menos 3 (três) anos e deverão ser portadores do título de 

doutor. 

 

§1º O Coordenador e o Vice-coordenador do Curso de Administração serão eleitos pela Comissão 

do Curso de Administração entre os seus membros. 

§2º A eleição a que se refere o parágrafo anterior deverá ser aprovada pela Congregação e 

homologada pelo Conselho de Graduação. 

§3º O mandato do Coordenador de Curso será de 2 (dois) anos, podendo ser renovado por uma 

vez consecutiva. 

 

Artigo 4° Ao Coordenador do Curso de Administração compete: 

 

I – Convocar e elaborar a pauta das reuniões da Comissão de Curso, designando dia e hora; 

II – Presidir as reuniões da Comissão de Curso; 

III – Cumprir e fazer cumprir as exigências previstas neste Regimento, comunicando ao 
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Conselho de Graduação as ocorrências não previstas; 

IV – Representar o Curso de Graduação em Administração na Congregação do Campus, no 

Conselho de Graduação, na Câmara de Graduação e na Comissão de Bancas; 

V – Encaminhar aos órgãos competentes as solicitações da Comissão de Curso. 

 

 

DAS ATRIBUIÇÕES 

 

Artigo 5° São atribuições da Comissão do Curso de Administração: 

 

I – Auxiliar o Coordenador do /curso no desempenho das suas atribuições; 

II - Coordenar e planejar o plano pedagógico e o currículo do curso de Administração, de 

acordo com as disposições legais vigentes; 

III – Constituir e eleger os membros do Núcleo Docente Estruturante, que atuará no 

processo de concepção, consolidação e contínua atualização do projeto pedagógico do curso 

de Administração; 

III – Organizar as grades horárias e estabelecer o calendário semestral de atividades do 

curso, respeitando o calendário escolar aprovado pelo Conselho de Graduação; 

IV – Opinar sobre o número de vagas para a matrícula inicial do Curso; 

V – Decidir sobre a abertura de processo seletivo para a transferência externa em caso de 

vagas excedentes; 

VI – Decidir sobre as regras e o processo de transferência interna; 

VII – Estabelecer as regras de regulamentação do estágio supervisionado, do Trabalho de 

Conclusão de Curso e das atividades complementares; 

VIII – Propor e manter sistemático processo de avaliação do curso, buscando excelência do 

ensino para a formação do profissional de Administração de acordo com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais; 

IX – Discutir sobre questões disciplinares relacionadas aos docentes e discentes vinculados 

ao Curso de Administração; 

X – Designar comissões ou grupos de trabalho visando ao aprimoramento de suas 

atividades; 

XI – Convocar e coordenar o processo de eleição do Coordenador e Vice-Coordenador do 

Curso de Administração. 

 

 

DAS REUNIÕES 

 

Artigo 6° A Comissão do Curso reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês e 

extraordinariamente quantas vezes forem necessárias. 

 

§ 1° As reuniões serão convocadas pelo Coordenador do Curso de Administração com 

antecedência mínima de 7 dias para as reuniões ordinárias e 24 horas úteis para as reuniões 

extraordinárias. 

§ 2° As deliberações sobre matérias do artigo 5º serão aprovadas por maioria simples dos votos 

presentes e, em caso de empate na votação, prevalecerá o voto do Coordenador do Curso. 

§ 3° Para desempenho das funções da Comissão de Curso, o Coordenador do Curso de 

Administração poderá convocar quem julgar necessário. O convidado a participar da reunião não 

terá direito a voto. 
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DA SECRETARIA 

 

Artigo 7° O serviço da secretaria da Comissão do Curso de Administração será feito por um 

servidor técnico administrativo indicado pelo Diretor Acadêmico do Campus Osasco da Unifesp. 

 

Parágrafo único - Ao secretário compete: 

1. Secretariar as reuniões da Comissão de Curso, elaborando as atas que deverão ser 

submetidas ao Coordenador de Curso; 

2. Assistir às reuniões da Comissão de Curso, lavrando as respectivas atas; 

3. Distribuir aos membros da Comissão de curso as convocações, pautas e atas, após 

aprovadas pelo Coordenador de Curso; 

4. Cumprir as determinações recebidas do Coordenador; 

5. Manter e zelar pela documentação da Comissão de Curso.  

 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Artigo 8º A Comissão de Curso poderá sugerir modificação deste regimento em reunião 

especialmente convocada para este fim, com parecer favorável de pelo menos 2/3 dos membros. 

 

Artigo 9° Os casos omissos no presente Regimento serão resolvidos pelo Coordenador da 

Comissão de Curso, ad-referendum, e submetidos à apreciação dos órgãos superiores competentes. 

 

Artigo 10° O presente regimento entrará em vigor após aprovação pela Comissão de Curso, com 

um prazo de 60(sessenta) dias para adequação, se solicitado pelas Comissões e Órgãos 

competentes. 

 

 

Aprovado em Reunião Ordinária da Câmara de Graduação da Universidade Federal de São 

Paulo, realizada em 9 de maio de 2014. 

 

 

Prof.a Dr.a Márcia Carvalho de Azevedo 

Presidente da Comissão de Graduação do Curso de Administração 

Campus Osasco 

Unifesp 

 

 

 


