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Ata da primeira reunião ordinária da Comissão do Curso de Administração de 2021 1 

20.01.2021 2 

Aos vinte dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, às quatorze  horas e quatro minutos, no 3 

endereço eletrônico do Google Meet: https://meet.google.com/yej-hvrx-wdk?hs=122&authuser=0, 4 

realizou-se a primeira reunião ordinária da comissão do curso de administração do ano de dois mil 5 

e vinte e um com as seguintes presenças: Profs. Drs. Emerson Gomes dos Santos e Samir Sayed, 6 

respectivamente coordenador e vice-coordenador do curso de administração; Bolivar Godinho de 7 

Oliveira Filho, Claudia Terezinha Kniess, Durval Lucas dos Santos Júnior, Taís Pasquoto Andreoli, 8 

Nildes Raimunda Pitombo Leite, Marcia Carvalho de Azevedo, Luis Hernan Contreras Pinochet, 9 

José Osvaldo De Sordi, Kumiko Oshio Kissimoto, Miriam Christi Midori Oishi Nemoto, Regina 10 

da Silva de Camargo Barros e os Profs. Francisco Marcelo Monteiro da Rocha e Luis Claudio 11 

Yamaoka Representando o DMD, além da aluna Bárbara de Assis Vieira – Titular e do aluno 12 

Alessandro Marques de Sousa – Suplente, representando os discentes. Justificativas de ausências 13 

por impedimento legal, outras agendas ou afastamento: Evandro Luiz Lopes, Luciana Massaro 14 

Onusic, Gabriela De Brelàz, Pollyana de Carvalho Varrichio e Ricardo Luiz Pereira Bueno. Pauta: 15 

1 - Informes; 2 - Ordem do dia: 1 - Regulamento Eleição Discente; 2 - Regulamento Estágio 16 

Supervisionado; 3 - Regulamento Atividades Complementares; 4 - Regulamento 17 

Extensão/Curricularização; 5 - Grade; 6 - Aprovação da ata de 16/12/2020. Informes: O Prof. 18 

Emerson informa que hoje (20/01) teve uma reunião do Conselho de Graduação em que a pauta 19 

principal foi a atualização sobre o assunto COVID19 e as perspectivas de vacinação; mesmo com 20 

a vacinação, a tendência é a situação continuar até abril, isto é, o primeiro semestre se iniciar em 21 

abril da mesma forma em que ocorre hoje. Assim que for disponibilizado materiais, ele será 22 

compartilhado com os demais membros da equipe. Também foram aprovadas algumas datas do 23 

calendário, porém ainda não é o calendário devido aos problemas com o ENEM e o SISU; 24 

resumindo: As aulas continuarão em ADEs no primeiro semestre; as aulas para os veteranos 25 

começam em 13/04; para os ingressantes o início será em 05/05; a previsão para o 2º semestre é 26 

que ingressantes e veteranos comecem na mesma data, isto é, em 01/10 e a previsão de término 27 

será em 12/02/2022, considerando os 200 dias, podendo haver alguma mudança em relação ao 28 

MEC autorizar a redução de dias letivos. Em fevereiro terá outra reunião para discutir outras regras, 29 

principalmente as administrativas. Outro informe, refere-se ao aproveitamento de estudos e a 30 

aprovação condicionada a realização de avaliação para os pedidos com aproveitamento de 31 

disciplinas realizadas há mais de 5 anos. Como não há previsão de retorno presencial, a prova 32 

deverá ser aplicada de maneira online por conta do planejamento dos alunos. O Prof. Emerson 33 

informou que já havia conversado com alguns professores e estaria reforçando com uma mensagem, 34 

a ideia de que nesses casos, algum roteiro de solução deveria ser pensado, do tipo uma entrevista 35 

https://meet.google.com/yej-hvrx-wdk?hs=122&authuser=0
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com o aluno (a) para avaliar se o mesmo (a) poderia ser dispensado da matéria solicitada, pois os 36 

(as) alunos (as) dependem disso para se matricularem. Outro informe é sobre a grade; foi repassada 37 

as informações da nova grade baseada no novo PPC aos alunos e recebido vários questionamentos. 38 

Alguns foram respondidos pelo Prof. Emerson e ele ficou de compartilhar com os demais 39 

professores para que os mesmos ficassem cientes dos principais questionamentos e respostas. A 40 

principal dúvida foi sobre as eletivas: 2 eletivas no curso e 1 fora: As eletivas no curso, devem ter 41 

alguma trava e já foi comunicada a secretaria acadêmica. Será motivo de pauta em fevereiro pois 42 

terá que ser feito uma lista dessas eletivas. Ordem do dia: 1 - Regulamento Eleição Discente: O 43 

Prof. Emerson colocou em discussão o regulamento que norteará a Eleição para a representação 44 

Discente apresentado na última reunião que seguiu para alguns ajustes. Foi feita a apresentação e 45 

alteração de alguns pontos do regulamento, bem como do calendário da votação. Ao final, ambos 46 

foram aprovados por unanimidade. Inserção de Pauta: Horas de atividades complementares 47 

para os representantes discentes: Os alunos Bárbara Assis e Alessandro Marques, 48 

respectivamente titular e suplente na representação discente, solicitaram junto à coordenação, de 49 

declaração de atividades complementares. O Prof. Emerson colocou em discussão de qual seria a 50 

quantidade de horas a ser atribuída a eles, visto que, praticamente estiveram em quase todas as 51 

reuniões da comissão, segundo levantamento da Secretaria do Curso. Por sugestão do Prof. Bolivar 52 

e apoiado por outros docentes, a comissão aprovou por unanimidade a concessão de declaração de 53 

80 horas complementares para cada um. 2 - Regulamento Estágio Supervisionado: também já 54 

apresentado em reunião anterior, agora os Profs. Emerson e Kumiko apresentaram as sugestões de 55 

alterações. A nova versão do regulamento de estágio supervisionado foi aprovada por unanimidade. 56 

3 - Regulamento Atividades Complementares: A minuta da nova versão do regulamento de AC 57 

foi estudada e proposta por uma comissão composta pelos seguintes membros: Docentes: Samir, 58 

Márcia e Gabriela e pela discente Bárbara. O Prof. Emerson fez a apresentação das sugestões das 59 

alterações no regulamento, na tabela 1 - especificação e descrição das atividades complementares 60 

e nos apêndices (formulários). Também essa nova versão do Regulamento de AC foi aprovada por 61 

unanimidade. Antecipando a pauta, o Prof. Emerson colocou em votação o item 6 - Aprovação da 62 

ata de 16/12/2020. Aprovada por unanimidade. 5 – Grade: O Prof. Emerson fez a apresentação e 63 

esclareceu as dúvidas da proposta de grade das UCs que serão ministradas no curso de 64 

administração nos próximos anos. E por fim, foi colocado em discussão e votação o ponto 4 - 65 

Regulamento Extensão/Curricularização.  Dando sequência e como último ponto da pauta, o 66 

Prof. Emerson apresentou a nova regulamentação da Extensão Curricular proposta pela Profa. 67 

Claudia Kniess cujo teor em parte já havia sido apresentado e discutido em reunião anterior. A Prof. 68 

Claudia Kniess e o Prof. Emerson esclareceram os presentes sobre o funcionamento da nova 69 

sistemática da UC e, em seguida, como não havia mais dúvidas, a proposta foi colocada em votação 70 
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e também foi aprovada por unanimidade. Sem nada mais a tratar, O Prof. Emerson deu por 71 

encerrada a reunião às dezesseis horas e trinta e três minutos e eu, João Marcelino Subires, 72 

secretariei a reunião e lavrei a esta ata a posteriori, a qual deverá ser aprovada e assinada pelos 73 

membros da Comissão do Curso de Administração em reunião posterior. 74 

 75 

Emerson Gomes dos Santos – Coordenador do Curso de Administração 76 

Samir Sayed  - Vice - Coordenador do Curso de Administração 77 

Bolivar Godinho de Oliveira Filho  78 

Claudia Terezinha Kniess  79 

Durval Lucas dos Santos Júnior  80 

Taís Pasquoto Andreoli  81 

Nildes Raimunda Pitombo Leite  82 

Marcia Carvalho de Azevedo  83 

Luis Hernan Contreras Pinochet  84 

José Osvaldo De Sordi 85 

Kumiko Oshio Kissimoto  86 

Miriam Christi Midori Oishi Nemoto  87 

Regina da Silva de Camargo Barros  88 

Francisco Marcelo Monteiro da Rocha – Representante do DMD  89 

Luis Claudio Yamaoka – Representante do DMD 90 

Bárbara de Assis Vieira – Representante Discente – Titular   91 

Alessandro Marques de Sousa – Representante Discente – Suplente  92 

João Marcelino Subires – Secretário - TAE 93 

 94 

 95 


