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ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DA
UNIFESP, CAMPUS OSASCO, EM 03.04.2013.
Ao terceiro dia do mês de abril de dois mil e treze, realizou-se, na sala de reuniões nº 1 da
UNIFESP, campus Osasco, localizado à Rua Angélica, número 100, Jardim das Flores,
município de Osasco, a reunião da comissão do curso de Administração da Unifesp,
campus Osasco, às quatorze horas. Estiveram presentes a coordenadora do curso de
Administração, Profa. Dra. Marcia Carvalho Azevedo, o Prof. Dr. Bolívar Godinho, a Profa.
Dra. Gabriela de Brelàz, a Profa. Dra. Luciana Massaro Onusic, Profa. Dra. Cíntia Rejane
Möller de Araújo e o vice-coordenador do curso Prof. Dr. Ricardo Bueno. Estando
ausentes a Profa. Dra. Miriam Oishi Nemoto e o Prof. Dr. Luis Hernan Contreras Pinochet,
que justificaram suas ausências. Tratou-se da seguinte pauta: I) Aprovação da ata da
reunião anterior II) Informes III) IV) Ordem do dia: a) Discussão sobre procedimentos para
composição e acompanhamento da banca do concurso b) Discussão sobre a Grade
Horária do 1º Semestre de 2013 c) Núcleo Docente Estruturante d) Demais assuntos da
pauta. Informes: a) No dia primeiro de abril aconteceu o concurso de Administração Geral
com oito candidatos, onde a Profa. Gabriela de Brelàz foi habilitada. b) A Profa. Cíntia
disse que, no decorrer das reuniões da Comissão de Departamentalização, ela
encaminhará um informe sucinto dessas reuniões para que os membros da Comissão do
Curso de Administração fiquem atualizados da evolução dos trabalhos. c) O Prof. Bolívar
informou que a revista Capital Aberto solicitou autorização se poderiam deixar alguns
exemplares no campus. Prof. Bolívar autorizou e eles mandaram 100 exemplares que se
encontram na Biblioteca do campus. d) A Profa. Marcia informou que esteve com a PróReitora de Administração, Sra. Maria Angélica Pedra Minhoto e informou acerca dos
problemas administrativos no processamento das matrículas de alguns alunos do 4º
semestre integral, que acompanharam algumas das disciplinas do Eixo-Comum, porém,
não estavam matriculados. A coordenadora do curso de Administração, Profa. Marcia
acionou a Secretaria de Graduação para saber o que aconteceu. A Pró-Reitora de
Graduação, Sra. Maria Angélica Pedra Minhoto colocou-se à disposição para acompanhar
esse processo de matrícula, diagnosticar os problemas e encontrar soluções. Externou
também a disponibilidade da Prograd em resolver eventuais dificuldades que possamos
ter, inclusive propôs a oferecer treinamento ao pessoal da Secretaria de Graduação para
lidar com esse processo de matrícula, que é complexo. Ordem do dia: a) Discussão
sobre procedimentos para composição e acompanhamento de banca do concurso:
Ficou acertado que toda banca para provimento de cargo de docente da área de
Administração que for realizada, a partir de agora, deverá contar com um professor efetivo
do curso de Administração, a não ser em casos de força maior. É importante ter esse
docente acompanhando a banca, pois ele conhece a estrutura curricular do curso, as
necessidades do curso, conhece a realidade do campus, entre outras coisas, para tirar
dúvidas que acontecem ao longo dos trabalhos. Os docentes da comissão do curso de
Administração receberam algumas informações e instruções sobre o funcionamento das
bancas, para, assim, estarem preparados quando forem acompanhar essas bancas. b)
Discussão sobre a Grade Horária do 1º Semestre de 2013: O trabalho foi muito bem
produzido por todos. Houve um ou outro erro que a coordenadora do curso consertou e
enviou aos docentes por e-mail. O oferecimento da grade, com os erros consertados, foi
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analisado pelos membros da comissão. A Profa. Márcia fez a somatória dos dias que
seriam ocupados. Depois fez uma comparação da estrutura das grades do noturno com o
do integral, onde não foi constatado nenhum problema. O que ainda não conseguiu
comparar foi o encadeamento das disciplinas. Posteriormente fará uma verificação melhor
para constatar erros ou não. Há um problema do número de optativas. O diurno está com
optativa 5 e 6, que são na verdade optativas 2 e 3. Foi consertado. A UC Estrutura
Dinâmica das Organizações ficou no 6º Semestre do pessoal do Noturno (sendo uma
dúvida ainda) e no 2º Semestre do pessoal do Integral. Eles acham que essa disciplina
não faça sentido aos alunos que estão no 3º ano a fazer. Houve a dúvida se a UC
Laboratório de Gestão ficou no 4° Semestre e no 6º Semestre realmente. Segundo o Prof.
Ricardo os alunos terão de ter conhecimento de Marketing anteriormente para cursar essa
disciplina de Laboratório de Gestão. Deixarão esse ajuste para resolverem mais para
frente. A preocupação maior é na questão o que as pessoas já fizeram, o que elas ainda
podem fazer, quanto tempo elas teriam, o que estamos demandando dos outros e o que
os outros estão demandando de nós. A situação não é confortante, mas dá para inferir,
afinal pela situação que o curso vem passando ao longo dos semestres, desde que o
campus Osasco começou. Mesmo com o número de professores previstos não darão
conta da grade. As disciplinas que faltam para o pessoal do 5º Semestre Noturno: sexto,
sétimo, oitavo, nono e o décimo, sendo que três disciplinas desses períodos eles já
fizeram. O curso está solicitando cinco turmas de Contabilidade, cinco de Economia e
quatorze do Eixo-Comum. O curso de Administração está oferecendo duas UC’s para o
curso de Ciências Contábeis. Para o curso de Ciências Econômicas, até o momento, o
curso de Administração não oferece nenhuma UC. Para uma melhor estruturação da
grade ficou decidido esperar qual será a estruturação do curso de Ciências Contábeis.
Ciências Econômicas era um curso que ofertava cinco disciplinas. O que se pensa em
relação ao curso de Ciências Econômicas é a junção das disciplinas, Introdução à
Economia, Microeconomia e Macroeconomia em apenas uma disciplina “Economia para
Administradores” preservando as duas restantes, que agregam mais aos alunos de
Administração. São elas: Desenvolvimento Econômico e Economia Brasileira
Contemporânea. Projeto de TCC na grade? Foi levantada essa questão. A Comissão de
Horários acontecerá nos próximos dias para a proposta dos horários em que os docentes
vão cumprir e também os dias da semana que darão aulas, etc. Mas que, posteriormente,
poderão sofrer ajustes. c) Núcleo Docente Estruturante: Profa. Marcia enviou aos
docentes do curso de Administração a documentação do NDE para a indicação dos
professores efetivos para compô-lo. Os membros do NDE do curso de Administração são:
Profa. Marcia Carvalho de Azevedo, Prof. Ricardo Bueno, Profa. Cintia Rejane Möller de
Araújo, Profa. Miriam Oishi Nemoto, Prof. Luis Hernan Contreras Pinochet e Profa.
Luciana Massaro Onusic. O mandato de 3 anos com a estratégia de renovação parcial, de
modo a assegurar continuidade no processo de acompanhamento do curso. d) Demais
assuntos da pauta: Os outros itens da pauta foram prejudicados, serão retomados na
próxima reunião do curso que ainda não foi agendada. Nada mais havendo a tratar, a
reunião foi encerrada e eu, Ricardo Vieira Bertoldo, Secretário Executivo, lavrei a
presente ata que vai assinada pelos presentes.
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Profa. Dra. Marcia Carvalho Azevedo
Prof. Dr. Ricardo Bueno
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Prof. Dr. Bolívar Godinho de Oliveira Profa. Dra. Cíntia Rejane Möller de
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_________________________________
Profa. Dra. Gabriela de Brelàz
Profa. Dra. Miriam Oishi

