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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO NÚCLEO
DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO REALIZADA EM

24 DE OUTUBRO DE 2022

Aos vinte e quatro dias do mês de outubro de dois mil e vinte e dois, nesta cidade de
Osasco,  à  Rua  Oleska  Winogradow,  100,  no  Https://meet.google.com/rsi-dtgp-
gku?hs=122, link de acesso: https://meet.google.com/rsi-dtgp-gku?hs=122, reuniram-
se os senhores membros do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Administração
da UNIFESP, sob a presidência da Profa. Dra. Gabriela de Brelàz. Estiveram presentes
os seguintes membros: Bolivar Godinho de Oliveira Filho, Claudia Terezinha Kniess,
Daiana  Oliveira  dos  Santos,  Emerson  Gomes  dos  Santos,  José  Osvaldo  de  Sordi,
Kumiko Oshio  Kissimoto,  Marcia  Carvalho de Azevedo,  Nildes  Raimunda Pitombo
Leite.  Justificou ausência e não foi  substituída: Tais Pasquotto Andreoli.  Tendo os
senhores conselheiros assinado a folha de frequência, foi constatado o quórum com 9
presentes. Pauta: 1 - EXPEDIENTE: 1. Aprovação da ata da 2ª reunião extraordinária
do NDE de 19.05.2022; 2 - ORDEM DO DIA: 2.1 - Enade; 2.2 - UCs Direito e PPC; 2.3 -
UCs e pré-requisitos;  2.4 -  Bibliografia UCs e PPC; 2.5 –  UCs novas e termo de
oferecimento.  A  Profa.  Gabriela  iniciou  a  reunião  as  13h07  com  o  item  1  -
EXPEDIENTE: 1. Aprovação da ata da 2ª reunião extraordinária do NDE de
19.05.2022;  por  haver  dúvidas se  o  conteúdo da ata  seria  mesmo o da reunião
indicada do NDE, a mesma foi retirada de pauta para ser reapresentada na próxima
reunião. ORDEM DO DIA: A Profa. Gabriela retomou o histórico da representação do
NDE a partir das áreas e a pauta da reunião e iniciou a ordem do dia pelo item 2.1 -
ENADE, informando que em uma reunião havida na última quarta-feira, 19/10, no
Conselho de Graduação, a ProGrad informou que havia um baixo número de alunos
que teriam feito o cadastro para participar do Enade e que os mesmos terão até o dia
26/11,  portanto,  um  dia  antes  da  prova  para  realizar  este  cadastramento  e  é
importante que o façam o quanto antes, pois caso tenham algum problema, a ProGrad
e TI tenham tempo de verificar junto ao MEC o que pode estar acontecendo. Também
informou que o Prof. Ahmed encaminhou e-mail aos alunos, com várias informações e
links sobre o mesmo tema, sobre onde fazer as inscrições, do site institucional e sobre
os formulários que devem ser respondidos pelos alunos sobre a avaliação do curso e
da  coordenação,  além do  que,  será  feita  uma apresentação  síncrona  a  todos  os

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34



Ministério da Educação
Universidade Federal de São Paulo

Núcleo Docente Estruturante do Curso de Administração

Rua Oleska Winogradow, n° 100 - Jd. das Flores - Osasco - SP - CEP: 06120-042
Telefone: (11) 3385-4136

2 / 5

UNIFESP Código de Segurança
e1434dc36ffe244ea4ef732f0ff1b18e379bfb96

Desenvolvimento DTI Sistema GESCON
13/12/2022 20:14:39

estudantes do curso de Administração, não apenas aos que prestarão Enade, e será
solicitado uma agenda aos demais docentes que disponibilizem uma data para que seja
feita uma revisão do conteúdo que será gravado e disponibilizado a todos os discentes
do curso de Administração da Unifesp. 2.2 - UCs Direito e PPC: A Profa. Gabriela
introduziu  ao  assunto,  fazendo um histórico  desde que a  UC existe  no curso  de
administração, começando pela Profa. Natasha Salinas, que em um primeiro momento
se licenciou e depois pediu exoneração; foi substituída por uma professora temporária
e após isso, por professores de direito que estavam sendo contratados para implantar
o curso de direito. Com a implantação do Curso de Direito no campus, já no seu
terceiro ano e com falta de professores, a coordenação do curso de Direito informou
que não poderia mais ministrar as UCs que o Curso de Administração necessita, pois
seus professores são necessários para atender às demandas crescentes do curso de
Direito. Acontece que a vaga que era da Profa. Natasha foi encaminhada para suprir
outra  UC,  conforme  deliberação  de  Departamento.  Após  tratativas  entre  o
Departamento de Administração e o Departamento de Direito sobre o histórico de
oferecimento a UC chamada “Instituições do Direito Público e Privado” que é dada no
primeiro semestre, no semestre que vem (1/2023) será dada pela última vez pelo
Curso  de  Direito,  pelo  Prof.  Iagê  Miola.  É  uma UC com extrema dificuldade  de
encontrar quem a dê, pois, junta aspectos do direito público com o direito privado. O
Problema é que essa UC sempre esteve no PPC do Curso de Administração e agora
sem um docente concursado e sem o apoio do curso de Direito não tem quem dê as
aulas e não tem como contratar docente para ministrá-la, pois não existe mais essa
vaga. Além dessa, tem a UC Direito Tributário que foi introduzida no PPC devido o
curso ter um docente que era específico no assunto e esse professor não está mais nos
quadros de servidores do campus; temos também uma terceira UC que é Direito do
Trabalho que é dada pelo Curso de Contábeis, através de uma parceria, pelo Prof.
Túlio Massoni. Em troca, o Curso de Administração oferece a UC Fundamentos de
Administração.  Neste  semestre  o  Prof.  Tulio  está  em  licença  médica,  mas  há
indicativos dado pelo prof. Sandro Braz, coordenador do curso de Ciências Contábeis,
de que o docente retornará no ano que vem podendo ministrar a UC em 2/2023.
Complementando as informações, o Prof. Bolivar, informou que, quanto a questão da
troca da vaga da Profa. Natasha, para outra UC, essa se deu na época em que o Prof.
Ricardo  Bueno  foi  Chefe  do  Departamento,  em  um  acordo  não  escrito  com  os
coordenadores da implantação do Curso de Direito. Naquele momento os professores
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do curso de Direito, por estarem sem o curso iniciado e necessitarem cumprir as horas
de trabalho regulamentares, puderam suprir as necessidades dos cursos nas várias
UCs do direito. Na época, era interessante para os dois lados e hoje já não seria
possível continuar, pois o curso já está indo para o seu 3º ano. O Prof. Bolivar entende
que  para  diminuir  a  dependência  do  Curso  de  Direito,  no  caso  da  UC  Direito
Tributário,  mudar  de  obrigatória  para  eletiva  e  Instituições  de  Direito  Público  e
Privado e Direito do Trabalho, devem manter-se como obrigatórias, continuando a
fazer  gestões  com  o  Curso  de  Direito  e  Ciências  Contábeis.  A  Profa.  Gabriela
reafirmou ao Prof. Bolivar que na reunião em que os dois participaram junto com os
membros do Curso de Direito, que a Chefia de Departamento do curso de direito
deixou claro que não poderão atender mais o Curso, pois o curso de direito tem 5 anos
de duração e estão com falta de professores. A Profa. Marcia argumentou que, para o
futuro,  esses  tipos  de  acordos  devem ser  documentados  e  devemos  deixar  estas
questões registradas para que “a comissão de curso tome as decisões de uma maneira
informada” e possa depois ser questionada do porquê das decisões. Ela também, como
a Profa. Gabriela, entende que a resposta do Curso de Direito já foi dada. O Prof.
Emerson concorda com a Profa. Marcia no sentido de que tudo deve ser registrado e
ser colocado no site do curso. Também deve ser analisado à luz das novas diretrizes e,
se for o caso, as discussões envolvendo o PPC serem levadas ao nível de direção do
campus,  congregação  e  ProGrad  para  que  os  arranjos  sejam  referendados.  Foi
sugerido a formação de subgrupos para, com base nas novas diretrizes curriculares,
estudar ajustes e mudanças no PPC para o ano que vêm. O Prof. Bolivar opinou que
seria factível a ideia da Profa. Claudia de equivalência em Instituições de Direito
Público  e  Privado,  juntando  salas  em  UCs  de  direito.  A  Profa.  Gabriela  deixou
registrado que, de acordo com o já dito pelo Curso de Direito, isso não seria possível e
não há nenhuma UC equivalente com o pretendido por ser uma UC muito específica do
Curso de Administração e de o nível  de profundidade das UCs do Direito  serem
maiores. Por exemplo, eles tem duas ou três UCs especificas para tratar de Direito
Publico e duas ou três específicas para tratar de Direito Privado. O Prof.  Bolivar
insistiu na proposta, explicando-a melhor e secundado com explicações mais técnicas
pelo Prof. Emerson que expôs possíveis arranjos sem que precisasse ser alterado o
PPC. Por exemplo: os alunos fariam uma parte presencial com UC de direito público
(80%) e complementariam o restante com aulas On-line de direito privado, com aviso
prévio à Secretaria Acadêmica para colocação na grade. A Profa. Marcia argumentou
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que as novas diretrizes curriculares não explicitam mais o direito na formação do
administrador.  Mantêm-se  contabilidade  e  economia  e  ficou  mais  genérica  nos
conteúdos. Talvez não seja uma UC obrigatória. Ela fez duas propostas: 1 - procurar
junto ao Departamento Multidisciplinar uma “troca”; ver se há algum docente com
esse  perfil  para  oferecer  a  UC  de  Direito  Público  e  Privado  e;  2  –  ver  com o
Departamento  de  Contabilidade  se  não  poderia  “trocar”  a  disciplina  Direito  do
Trabalho  por  outra  disciplina  através  do  Prof.  Túlio?  O  Prof.  Emerson  sugeriu
encaminhar o seguinte: verificar com Secretaria Acadêmica/outros coordenadores, o
que seria aceito como equivalência, qual o “arranjo” (para planejamento tributário)
para a próxima turma no ano que vem cumprir? Porque no decorrer do ano seria
enviado à ProGrad e em 2024 não haveria problemas. A Profa. Marcia argumentou que
a nova professora que tomará posse no ano que vêm poderá atender essa demanda
sem necessidade de recorrer aos outros cursos, o que foi prontamente corroborado
pela Profa. Gabriela e pelo Prof. Emerson. O Prof. José Osvaldo sugeriu agregar uma
UC  obrigatória  com  noções  de  direito  empresarial  no  que  a  Profa.  Gabriela
complementou a ideia como uma espécie de ABC do direito: direito aplicado ao dia-a-
dia das empresas. A Profa. Gabriela propôs os seguintes encaminhamentos: 1 –
leitura do PPC e das novas diretrizes pelos membros do NDE e nova reunião daqui a
duas semanas; 2 – leitura do PPC e das novas diretrizes pelos membros do NDE e com
os membros da área e nova reunião dia 21/11 as 13h para adequação do PPC com o
olhar de cada área; a segunda proposta foi aprovada por unanimidade. 2.3 - UCs
e pré-requisitos; A Profa. Gabriela informou que será importante na revisão do PPC
já definir os pré-requisitos e informar a Secretaria Acadêmica; atividades de extensão
II, tem que ter pré-requisito atividade de extensão I; Projeto de TCC é pré-requisito
para TCC I e TCC I é pré-requisito para TCC II. 2.4 - Bibliografia UCs e PPC; foi
solicitado também que seja encaminhado aos docentes a revisão da bibliografia de
livros físicos e digitais das UCs para atualização junto à biblioteca e o PPC. O Prof.
Emerson vai encaminhar um e-mail com informações da biblioteca sobre o assunto.
2.5 – UCs novas e termo de oferecimento; A Profa. Claudia Kniess apresentou ao
NDE para discussão, a proposta de mudança de termos das UCs extensão I e II que
são oferecidas no segundo e terceiro semestre que seriam mudadas para o terceiro e
quarto semestre. Essa mudança seria somente para o ano de 2024. Essa alteração
traria a UC ofertada pelo Eixo Multidisciplinar novamente para o segundo e terceiro
semestre. A proposta ainda vai ser motivo de estudos entre as Professoras Claudia
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pelo  Curso  de  Administração  e  a  Profa.  Daiana  Santos,  representando  o  Eixo
Multidisciplinar, além das coordenações para verificar a viabilidade da proposta. Nada
mais havendo a tratar, a Profa. Gabriela deu por encerrada a reunião às quatorze
horas e quarenta e quatro minutos. Eu, João Marcelino Subires, secretariei a reunião e
lavrei a presente ata a qual será assinada por mim e pela Presidente do NDE após
aprovada pelos membros do Núcleo Docente Estruturante de Administração.  ATA
APROVADA NA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2022.

 
 Gabriela de Brelàz

Presidente da Núcleo Docente Estruturante do Curso de Administração
 
 

 Joao Marcelino Subires
Secretário do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Administração
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