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ATA DA 13ª REUNIÃO DA COMISSÃO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIFESP,
CAMPUS OSASCO, EM 12.08.2013. – REUNIÃO ORDINÁRIA
Ao décimo segundo dia do mês de agosto de dois mil e treze, realizou-se, na sala de
reuniões nº 42 da UNIFESP, campus Osasco, localizado à Rua Angélica, número 100,
Jardim das Flores, município de Osasco, a décima terceira reunião ordinária da comissão
do curso de Administração da Unifesp, campus Osasco, às doze horas. Estiveram
presentes a coordenadora do curso de Administração, Profa. Dra. Marcia Carvalho
Azevedo, o vice-coordenador do curso, Prof. Ricardo Luiz Pereira Bueno, o Prof. Dr. Luis
Hernan Contreras Pinochet, a Profa. Natasha Schmitt Caccia Salinas e o Prof. Dr. Bolívar
Godinho. Estando ausentes a Profa. Dra. Gabriela De Brelàz, que se encontra em licença
maternidade, a Profa. Dra. Miriam Oishi Nemoto, a Profa. Dra. Cíntia Rejane Möller de
Araújo e a Profa. Dra. Luciana Massaro Onusic, que justificaram suas ausências.
A reunião tratou da seguinte pauta: I) Informes II) Ordem do dia: a) Projetos de
Monitoria e Projetos de IC b) Jovens Talentos c) Projeto Pedagógico (UC) d) TCC e)
Projeto Quitaúna.
I) Informes: Prof. Ricardo sugeriu um regimento para o colegiado. A Prof.ª Natasha ficará
encarregada em elaborar uma minuta do regimento. Foi decidido por unanimidade que
com o envio anterior de ata a ser aprovada não é necessária a sua leitura em reunião.
II) Ordem do dia:
a) Projetos de Monitoria: Projeto de IC da Prof.ª Gabriela aprovado será orientado pela
Prof.ª Marcia até o retorno da docente da licença maternidade. Prof.ª Marcia teve
aprovado um projeto de IC de sua autoria e um de Monitoria. Prof.ª Natasha ainda não
submeteu projetos, pois entrou na Unifesp recentemente e não teve tempo hábil para
submissão de projetos. Prof. Bolívar teve um projeto de IC aprovado com a aluna Larissa.
A aluna Melissa mostrou interesse em participar do projeto do Prof. Bolívar como
voluntária. Prof. Bolívar irá verificar com o PIBIC como se formaliza a participação de
voluntários e mostrará a resposta à Comissão de Curso posteriormente. Prof. Bolívar não
submeteu nenhum Projeto de Monitoria. Prof.ª Cíntia teve dois Projetos de IC e um de
Monitoria aprovados. Prof.ª Luciana teve um Projeto de IC aprovado. Prof. Luis Hernan
teve um Projeto de Monitoria aprovado e submeteu um Projeto de IC que não foi
aprovado, porém o docente entrou com recurso para revogar essa reprovação e até o
momento não obteve uma resposta. A Prof.ª Miriam teve 2 projetos PIBIC aprovados, 1
projeto de Bolsa de Iniciação à Gestão aprovado e 1 Projeto de Monitoria juntamente com
a Prof.ª Cíntia aprovado. A Prof.ª Marcia fez uma divulgação para os e-mails das turmas
em relação à Monitoria, incentivando aos alunos participarem, atentando-se às datas e
outras informações úteis. Continuaram a discussão sobre os projetos de IC e Monitoria,
compartilhando informações, dúvidas, prazos, docentes participantes, etc.
b) Jovens Talentos: É um programa da Capes, que objetiva o primeiro contato do aluno
com o método científico. No ano passado houve a primeira turma, porém não houve
informações da continuidade desse programa. Este ano o programa tem o mesmo perfil
do ano anterior, é voltado para alunos ingressantes apenas de instituições federais de
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ensino. Os docentes do curso que foram orientadores nesse programa foram o Prof.
Ricardo e a Prof.ª Marcia. No ano passado o curso de Administração teve 2 alunos
contemplados com a bolsa. Este ano 3 alunos foram comtemplados. Prof.ª Marcia passou
algumas informações do programa para os docentes presentes. Ficou decidido que será
feita uma divulgação aos novos alunos a partir do ano que vem, sobre esse programa,
com apresentação dos professores, suas áreas de interesse e outras informações. Os
alunos selecionados tiveram uma reunião com a Profa. Marcia. Um dos alunos tem 3 anos
de Engenharia Mecânica da Unesp. O aluno mostrou interesse se a iniciação científica
seja relacionada à área de Engenharia. Prof.ª Marcia disse ao aluno que o curso de
Administração tem duas docentes da área de Produção (Prof.ª Cíntia e Prof.ª Miriam) que
poderia, eventualmente, ser orientado por uma dessas duas docentes. Até o momento a
coordenação de curso ainda não tinha conversado com a Prof.ª Miriam sobre o assunto,
porém a Prof.ª Cíntia mostrou interesse em orientar esse aluno. Há uma aluna (Rebeca)
do Prof. Ricardo Bueno, em Fundamentos de Administração, que entrou em contato com
o docente mostrando interesse em fazer um trabalho de iniciação científica na área de
Tomada de Decisão. Prof. Ricardo conversou com a aluna, que entraria em contato
posteriormente com a coordenação do curso. Há um terceiro aluno que mostrou interesse
na área de Finanças. A coordenação ficou de dar uma resposta ao aluno depois de
submeter o caso à Comissão de Curso. A coordenação sugeriu a criação de critérios para
a distribuição dos alunos contemplados com bolsas Jovens Talentos que contemplem o
interesse dos alunos e uma rotatividade entre os docentes do curso. Os critérios foram
discutidos e foi decidido por unanimidade que os critérios serão: 1º critério: interesse do
aluno 2º manifestado o interesse do aluno, verificar com o docente da área de interesse
do aluno aquele docente que ainda não orientou 3º dentro os docentes que não
orientaram será oferecido, pelo critério de antiguidade, a possibilidade de orientar o aluno
4º O docente de uma determinada área que, uma vez ofertada a possibilidade de
orientação, não aceitar no momento em orientar, ficará por último na “fila” daquela
determinada área. 5º será feita uma rodada geral entre todos os docentes do curso, até
que todos os docentes tenham sido contemplados com o mesmo número de alunos. 6º no
caso da área de Direito do curso de Administração, que pode ser considerada uma área
mais “distante”, ficou acordado se, ao longo das rodadas, terá um momento em que a
docente da área (Prof.ª Natasha) receberá o aluno, nem que seja a última bolsa que o
curso receber nesses critérios. O orientador designado deve orientar o trabalho a ser
desenvolvido pelo aluno, podendo ser um tema de interesse do aluno ou atividades em
projetos de pesquisa do docente. A escolha do trabalho a ser realizado deve ser feita pelo
orientador. Após discussões a Comissão do Curso de Administração aprovou os critérios
elencados acima acerca do programa Jovens Talentos.
c) Projeto Pedagógico (UC): A UC Tomada de Decisão Organizacional teria ficado,
inicialmente, no Projeto Pedagógico, com 30 horas, mas na verdade é uma disciplina de
60 horas. Foi aprovada por unanimidade a alteração da carga horária da UC Tomada de
Decisão Organizacional de 30 para 60 horas pela Comissão de Curso de Administração. A
Profa. Marcia fez um estudo do conteúdo ministrado pelo Prof. Álvaro na UC de
Assessment e ela verificou que as UC´s não podem ser consideradas equivalentes devido
a diferenças de conteúdo e carga horária. Desta forma ficou decidido que a UC ministrada
pelo Prof. Álvaro, Assessment. será mantida como optativa para os alunos do curso de
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Administração. A UC Estratégias de Negociação de 30 horas será mantida como uma
disciplina obrigatória. Esta decisão foi aprovada pela Comissão do Curso de
Administração por unanimidade. A UC Estratégia de Negociação será oferecida pela profa.
Marcia. Ela alterou a UC a ser oferecida no segundo semestre letivo de 2013 de forma a
possibilitar uma adequação de horário de acordo com a disponibilidade ofertada da Profa.
Luciana e do Prof. Ricardo e da necessidade de carga horária da turma de 5º semestre.
d) TCC: Prof. Luis Hernan relatou o andamento dos trabalhos da concepção do
regulamento do TCC do curso de Administração. Ele fez uma junção de todo o material
compartilhado entre os colegas e pegou exemplos de materiais de universidades federais
diversas. Solicitou à Prof.ª Natasha para analisar a parte formal. O material será
encaminhado para todos os docentes por e-mail para a deliberação em próxima reunião
de curso. Foi aprovada pela Comissão de Curso a alteração da UC de TCC 1, de Projetos,
em vez de 3 para 2 UC’s, sendo que a primeira disciplina (Projeto de TCC) passa a ter 4
horas ao invés de 2 horas.
e) Projeto Quitaúna: Foi discutida a estrutura do prédio de Quitaúna para uma melhor
análise das demandas do curso. Diversos pontos foram levantados no decorrer das
discussões. A ideia do número de espaços para o novo prédio em Quitaúna, para que o
curso de Administração pudesse funcionar de forma adequada seria inicialmente a
disponibilidade de 10 salas de aulas (8 de aula e 2 de pós-graduação), 2 laboratórios de
50 lugares (mais um lugar para o docente) especificamente para o curso de Administração.
Mais 2 laboratórios para alunos, 4 laboratórios de uso geral para marcação de aula entre
os diferentes cursos, sendo um de 100 lugares e três de 50 lugares.
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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_________________________________
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_________________________________
Prof. Dr. Bolívar Godinho de Oliveira Profa. Dra. Cintia Rejane Möller de
Filho
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Profa. Dra. Miriam Oishi
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Profa. Dra. Natasha Schmitt Caccia Salinas

