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Ata da Primeira reunião extraordinária do Departamento Acadêmico de Administração - 1 

EPPEN/UNIFESP, realizada em 02.02.2021. 2 

No segundo dia do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, às quinze  horas e quinze minutos, no 3 

endereço eletrônico do Google Meet: https://meet.google.com/vwc-rrpo-vks?hs=122&authuser=0,   4 

realizou-se a primeira reunião extraordinária do Departamento Acadêmico de administração do ano 5 

de dois mil e vinte e um com as seguintes presenças: Profs. Drs. Bolivar Godinho de Oliveira Filho 6 

e Durval Lucas dos Santos Júnior, respectivamente chefe e vice-chefe do DAA, Samir Sayed, 7 

Claudia Terezinha Kniess, Luciana Massaro Onusic, Taís Pasquoto Andreoli, Nildes Raimunda 8 

Pitombo Leite, Marcia Carvalho de Azevedo, Luis Hernan Contreras Pinochet, Evandro Luiz Lopes, 9 

Gabriela De Brelàz, José Osvaldo De Sordi, Kumiko Oshio Kissimoto, Miriam Christi Midori Oishi 10 

Nemoto, Regina da Silva de Camargo Barros e Ricardo Luiz Pereira Bueno. Justificativas de 11 

ausências por impedimento legal, outras agendas ou afastamento: Emerson Gomes dos Santos e 12 

Pollyana de Carvalho Varrichio. Ordem do Dia: - Pedido do Prof. Ricardo Bueno de alteração do 13 

regime de trabalho de DE para 20h, nos termos da legislação aplicável, por motivos de ordem 14 

pessoal. Abrindo a reunião, o Prof. Bolivar fez uma breve apresentação da motivação do pedido da 15 

reunião. O prof. Ricardo Bueno está enfrentando um problema de saúde na família. A mãe do 16 

Professor está hospitalizada com doença em estado avançado (terminal). Em setembro do ano 17 

passado ele pediu Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família pelo período de 60 dias. 18 

Como esta licença somente pode ser concedida a cada período de 12 meses, ele não pode mais 19 

recorrer a esta licença atualmente. Por ser filho único e querer continuar a manter os cuidados com 20 

sua mãe, o professor Ricardo solicitou a mudança do seu regime de trabalho de 40 horas DE para 20 21 

horas. Após longos debates, em que todas as alternativas foram discutidas, foi feita a proposta de 22 

inserção de uma alternativa ao prof. Ricardo: de mudança de 40 horas DE para 40 horas sem DE. 23 

Essa proposta foi aprovada por 14 votos favoráveis e 1 abstenção. Na sequência dos debates, O prof. 24 

Ricardo argumentou que nos termos da legislação vigente seria mais difícil a aprovação pelos 25 

órgãos colegiados da redução de DE para 40 horas do que para 20 horas, mas que caberia ao 26 

colegiado a deliberação nos termos do interesse institucional, e que o processo deveria contar com a 27 

aprovação da Congregação. Caso não fosse possível ele precisaria reduzir para 20 horas e não 28 

queria passar pelo desgaste de reapresentar a situação e discutir novamente o assunto em outra 29 

reunião do Conselho do Departamento. O Prof. Ricardo mencionou que superado o momento difícil 30 

de saúde em família ele pretende solicitar o retorno à sua condição de Dedicação Exclusiva.  31 

https://meet.google.com/vwc-rrpo-vks?hs=122&authuser=0
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Durante os debates, surgiu uma controvérsia se poderia aceitar o pedido de prof. Ricardo de não ter 32 

que reapresentar o pedido de mudança do regime para 20 horas caso o pedido não fosse aprovado. 33 

Alguns docentes acharam que não precisaria haver uma nova reunião e outros não concordaram. A 34 

profa. Gabriela solicitou que se registrasse que ela não estava querendo prejudicar o colega, mas 35 

sim encontrar uma solução que apoie o docente e leve em consideração o interesse público. 36 

Continuando, o Prof. Bolivar colocou em votação 3 propostas: a) reduzir a carga horária para 20 37 

horas; b) reduzir a carga horária para 40 h sem DE; c) reduzir a carga horária para 40 h sem DE e 38 

caso os órgãos colegiados não aprovem o conselho do departamento aprova as 20 horas. A primeira 39 

proposta, a) reduzir a carga horária para 20 horas, recebeu 8 votos favoráveis e 7 votos contra; a 40 

segunda proposta b) reduzir a carga horária para 40 h sem DE, obteve a seguinte votação: 8 41 

favoráveis, 1 voto contrário e 6 abstenções; a terceira proposta c) reduzir a carga horária para 40 h 42 

sem DE e caso os órgãos colegiados não aprovem o conselho do departamento aprova as 20 horas. 43 

Esta proposta obteve 9 votos favoráveis e 6 votos contrários. Dessa forma, o Conselho do 44 

Departamento aprovou a redução da jornada de trabalho de 40 horas DE para 40 horas e caso esta 45 

redução não seja aprovada pelos órgãos competentes o prof. Ricardo poderá solicitar a redução para 46 

20 horas. Sem nada mais a tratar, O Prof. Bolivar deu por encerrada a reunião às 17h55 minutos e 47 

eu, João Marcelino Subires, secretariei a reunião e lavrei a esta ata a posteriori, a qual deverá ser 48 

aprovada e assinada pelos membros do Conselho do Departamento Acadêmico de Administração 49 

em reunião posterior. 50 

 51 

Bolivar Godinho de Oliveira Filho - Chefe do DAA 52 

Durval Lucas dos Santos Júnior - Vice-chefe do DAA 53 

Claudia Terezinha Kniess  54 

Evandro Luiz Lopes 55 

José Osvaldo De Sordi 56 

Kumiko Oshio Kissimoto  57 

Luciana Massaro Onusic 58 

Luis Hernan Contreras Pinochet  59 

Marcia Carvalho de Azevedo  60 

Miriam Christi Midori Oishi Nemoto  61 

Nildes Raimunda Pitombo Leite  62 
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Regina da Silva de Camargo Barros  63 

Ricardo Luiz Pereira Bueno 64 

Samir Sayed 65 

Taís Pasquoto Andreoli  66 

João Marcelino Subires – Secretário - TAE 67 


