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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA DE PÓS-GRADUAÇÃO DO CAMPUS 1 

OSASCO, EM 07.11.2018. 2 

Ao sétimo dia do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, realizou-se na sala 317 da UNIFESP, 3 

campus Osasco, localizado à Rua Angélica, número 100, Jardim das Flores, município de Osasco, a 4 

Reunião Extraordinária da Câmara de Pós-Graduação (CmPOS) do campus Osasco. Estiveram presentes 5 

o Professor Dr. Murilo Leal Pereira Neto, Vice-coordenador da Câmara de Pós-Graduação, que presidiu 6 

a sessão, Professor Dr. Julio Cesar Zorzenon Costa, Professor Dr. Evandro Luiz Lopes e o Professor Dr. 7 

Raphael Neves Às 14:23 horas o Professor Murilo abriu a sessão dando início aos informes. O Professor 8 

Julio pediu a palavra e informou que a reitora, Professora Soraya Smaili está no campus no momento 9 

visitando as obras do campus de Quitaúna, e posteriormente fará uma reunião com a direção, taes, 10 

chefes de departamentos e coordenadores de curso. O Professor Murilo informou que está tentando 11 

agendar com a coordenadora técnica da livre-docência um encontro no intuito de esclarecer as dúvidas 12 

do processo do concurso. Pauta. Pontos para o concurso de livre-docência do departamento de 13 

Administração. O Professor Murilo apresentou quatro listas de pontos de quatro subáreas, 14 

encaminhados pelo departamento de administração. O Professor Ricardo Bueno justificou por escrito 15 

informando que a ata não ficou pronta a tempo e encaminhou uma nota que foi lida pelo Professor 16 

Murilo. O Professor Evandro pediu a palavra e fez um resgate do ano de 2017, momento em que os 17 

professores do departamento se reuniram para discutir a elaboração de uma lista de pontos, lembrando 18 

que naquele momento houve um problema de comunicação devido à falta de divulgação do edital pela 19 

Pró-Reitora de Pós-Graduação. Houve um consenso dos docentes do departamento em não dar 20 

prosseguimento na lista de pontos, tomando a iniciativa de criar um grupo de trabalho (GT) com a 21 

finalidade de estudar o processo da livre-docência dentro da carreira docente. Também foi feita uma 22 

consulta aos docentes para manifestação de interesse em se candidatar ao concurso. A Professora Nildes 23 

e Professor Emerson se candidataram e tentaram fazer uma interlocução com os outros departamentos 24 

na tentativa de formar um GT no âmbito do campus sobre a livre-docência, porém, o GT não avançou da 25 

forma como esperavam. Após a abertura do cronograma de livre-docência 2018, o Professor Ricardo 26 

agendou uma nova reunião de departamento para realização de um debate sobre as questões do concurso 27 

e a organização dos docentes, com o prazo de dez dias para elaboração da lista dos pontos, sendo 28 

indicadas quatro subáreas: recursos humanos, estratégia, administração de marketing e de tomada de 29 

decisão. O Professor Murilo lembrou que além do departamento de Administração, o departamento de 30 

Relações Internacionais apresentou uma lista única de pontos para o concurso. O Professor Julio 31 
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mencionou não ter objeção com relação aos pontos, porém, no contexto da livre-docência percebeu que 32 

o campus ainda está engatinhando na pós-graduação e que, diante da apresentação de lista única do 33 

departamento de Relações Internacionais estranhou o departamento de Administração ter encaminhado 34 

quatro listas de pontos e solicitou uma reconsideração do departamento para diminuição das subáreas. O 35 

Professor Evandro relatou que o departamento avaliou a quantidade de subáreas, que alguns estudiosos 36 

defendem a livre-docência ligada a pós-graduação, e que outros entendem a pós-graduação de caráter 37 

coletivo e a livre-docência, individual. Defendeu que a livre-docência poderia auxiliar no sentido de 38 

alavancar a pós-graduação, mencionando que o departamento de Administração tem a intenção de 39 

avançar em um mestrado acadêmico. O Professor Murilo concordou com o Professor Evandro e colocou 40 

que o desenvolvimento da pós-graduação é lento no campus, existindo docentes com grande produção 41 

estando aptos à livre-docência. Serão publicados os quatro concursos no Diário Oficial e caso não 42 

tenham candidatos do campus, as vagas poderão ser preenchidas por docentes de outras instituições, não 43 

existindo essa prática na dentro da Unifesp. O Professor Evandro mencionou que a ideia do 44 

departamento foi justamente contrária, pois gostariam de trazer pessoas de fora, mas entendeu o 45 

argumento do Professor Murilo na redução das subáreas e de dar prioridade aos candidatos da 46 

instituição. O Professor Raphael chamou a atenção para a banca que será totalmente externa e deverá 47 

estar alinhada com as necessidades do departamento. Após entendimentos, o Professor Evandro optou 48 

em reduzir as subáreas mantendo somente a subárea de administração de marketing. Aprovado por 49 

unanimidade. Às 17:10h a reunião foi encerrada e essa ata foi lavrada por mim, Lilian Bispo de Oliveira, 50 

secretária da CmPOS. 51 

Osasco, 07 de novembro de 2018. 52 
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