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

EPPEN/UNIFESP, realizada em 27.01.2021. 2 

Aos vinte e sete dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, às quatorze  horas e dez minutos, 3 

no endereço eletrônico do Google Meet: https://meet.google.com/bsr-qxcy-gfi?hs=122&authuser=0  4 

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

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

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

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

Leite, Marcia Carvalho de Azevedo, Luis Hernan Contreras Pinochet, José Osvaldo De Sordi, 9 

Kumiko Oshio Kissimoto, Miriam Christi Midori Oishi Nemoto, Regina da Silva de Camargo 10 

Barros. Justificativas de ausências por impedimento legal, outras agendas ou afastamento: 11 

Emerson Gomes dos Santos, Evandro Luiz Lopes, Gabriela De Brelàz, Pollyana de Carvalho 12 

Varrichio e Ricardo Luiz Pereira Bueno. Pauta: 1 - Informes; 2 - Ordem do Dia: Proposta de 13 

criação da Coordenação de pós-graduação e pesquisa; Análise e aprovação de ata de reunião 14 

ordinária do dia 25/11/2020; Pedido para desenvolver atividades esporádicas do Prof. Bolivar; 15 

Pedido de autorização de atividades esporádicas da Profa. Kumiko Kissimoto; Grade. Iniciando a 16 

reunião o Prof. Bolivar deu alguns informes: baseado em informações colhidas junto ao R.H. do 17 

Campus, sabe-se que até a presente data, 16 pessoas se inscreveram para o concurso de “Finanças” 18 

as quais irão até 9/02; para o substituto de “Administração Geral” há 10 inscritos e as inscrições 19 

encerram-se em 29/01 e para o concurso de “Introdução à Economia”, até agora, são 8 inscritos e 20 

também as inscrições irão até 29/01. O RH perguntou se haverá prorrogação para as inscrições e o 21 

Prof. Bolivar respondeu negativamente. Outro informe, é que as Profas. Taís Pasquoto e Regina 22 

Barros agora estão compondo a comissão de horários que durante bom tempo ficou sob a 23 

responsabilidade do Prof. Evandro. Na sequência, o Prof. Bolivar pautou o item 2- Ordem do dia: 24 

Análise e aprovação de ata de reunião ordinária do dia 25/11/2020. Não houve nenhuma 25 

manifestação. A ata foi aprovada por 11 votos com 3 abstenções; Em seguida, foi colocado em 26 

votação o Pedido para desenvolver atividades esporádicas do Prof. Bolivar na Fundação Instituto 27 

de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras – FIPECAFI, de 25/03/2021 a 08/04/2021, 28 

perfazendo 20h de carga horária total. O Pedido obteve 12 votos favoráveis e 1 abstenção; Pedido 29 

de autorização de atividades esporádicas da Profa. Kumiko Kissimoto, a ser ministrada na 30 

Fundação Carlos Alberto Vanzolini, no período de 25/02/2021 a 25/06/2021, perfazendo o total de 31 

https://meet.google.com/bsr-qxcy-gfi?hs=122&authuser=0
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16h de carga horária. Colocado em votação, o pedido obteve 11 votos favoráveis e 1 abstenção. 32 

Proposta de criação da Coordenação de pós-graduação e pesquisa; O Prof. Bolivar fez um breve 33 

histórico sobre os projetos de pós-graduação relacionados ao curso de administração e aos demais 34 

cursos do Campus (Economia, Contábeis e Direito) e ao que ele estava chamando de  retomada do 35 

projeto da Pós-Graduação em Administração, onde o objetivo seria a constituição de uma 36 

coordenação que seria eleita pelos pares para liderar esse projeto, aparando eventuais arestas de 37 

pontos de vistas e divergências. Para isso, invocando o artigo 6º do regimento do Departamento 38 

Acadêmico de Administração e alguns artigos do estatuto da Unifesp e outras regulamentações, fez 39 

a apresentação de uma minuta de resolução, com a proposta de criação de uma Coordenação de 40 

Pós-Graduação e Pesquisa do DAA e dispondo sobre os procedimentos para a sua implantação. Ao 41 

abrir para as discussões, foram apresentadas as dificuldades administrativas/regimentais para 42 

implantação da proposta, bem como, os presentes discorreram sobre o problema de que a proposta 43 

de formalização poderia “engessar” e que o ideal seria iniciar os estudos a partir da constituição de 44 

grupos existentes de pesquisa/linha de pesquisa. Outras propostas surgiram como, por exemplo, 45 

“comissão de pós-graduação” e “fórum”. Como encaminhamento, a proposta apresentada de 46 

criação da Coordenação de pós-graduação e pesquisa, foi retirada e o que prevaleceu e foi 47 

consenso, foi a criação de um Grupo de Trabalho para o mestrado que centralizaria as discussões, 48 

sendo que esse grupo elegeria entre si, um coordenador e um vice-coordenador. Os docentes que se 49 

inscreveram para compor esse GT foram os seguintes: Profs. Márcia Azevedo, Luis Hernan, 50 

Cláudia Kniess, Durval Lucas, Kumiko Kissimoto e Regina Barros. O Prof. Bolivar solicitou que o 51 

Prof. Samir fizesse a apresentação do próximo ponto da Ordem do Dia: Grade. Iniciando, o Prof. 52 

Samir corrige a informação dizendo que na realidade não se tratava da “grade” que ainda estava 53 

sendo organizada pela Profa. Tais da comissão de horários. No caso, o que ele apresentaria, seria a 54 

“disposição final das disciplinas” que serão oferecidas no primeiro semestre letivo de 2021, 55 

organizada pela comissão de curso na qual a comissão de horário está trabalhando. Durante a 56 

apresentação, verificou-se que a planilha apresentada seria de difícil compreensão devido a 57 

quantidade de informações, e, sendo assim, a Profa. Tais que já tinha parte da grade de horários 58 

montada, continuou com a apresentação e explicações das alocações das UCs. na grade junto com o 59 

Prof. Samir. Sem nada mais a tratar, O Prof. Bolivar deu por encerrada a reunião às dezesseis horas 60 

e dezessete minutos e eu, João Marcelino Subires, secretariei a reunião e lavrei a esta ata a 61 

posteriori, a qual deverá ser aprovada e assinada pelos membros do Conselho do Departamento 62 
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Acadêmico de Administração em reunião posterior. 63 

 64 

Bolivar Godinho de Oliveira Filho - Chefe do DAA 65 

Durval Lucas dos Santos Júnior - Vice-chefe do DAA 66 

Claudia Terezinha Kniess  67 

José Osvaldo De Sordi 68 

Kumiko Oshio Kissimoto  69 

Luciana Massaro Onusic 70 

Luis Hernan Contreras Pinochet  71 

Marcia Carvalho de Azevedo  72 

Miriam Christi Midori Oishi Nemoto  73 

Nildes Raimunda Pitombo Leite  74 

Regina da Silva de Camargo Barros  75 

Samir Sayed 76 

Taís Pasquoto Andreoli  77 

João Marcelino Subires – Secretário - TAE 78 


