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ATA DA 14ª REUNIÃO DA COMISSÃO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIFESP,
CAMPUS OSASCO, EM 16.09.2013. - REUNIÃO ORDINÁRIA
Ao décimo sexto dia do mês de setembro 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 quarta reunião ordinária da comissão
do curso de Administração da Unifesp, campus Osasco, às dezesseis horas e trinta
minutos. Estiveram presentes a coordenadora do curso de Administração, Profa. Dra.
Marcia Carvalho Azevedo, o vice-coordenador do curso, Prof. Ricardo Luiz Pereira Bueno,
a Profa. Natasha Schmitt Caccia Salinas, o Prof. Dr. Bolívar Godinho. Estando ausentes a
Profa. Dra. Gabriela De Brelàz, que se encontra em licença maternidade, o Prof. Dr. Luis
Hernan Contreras Pinochet que se encontra em férias, 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) Ordem do dia: a) Discussão de perfis de vagas
I) Ordem do dia: a) Discussão de perfis de vagas:
Foram discutidos pela comissão de curso os regimes de dedicação das vagas das áreas
de Administração de Recursos Humanos, Administração Geral, Administração Financeira,
Administração de Marketing, Inovação e Competitividade, Contabilidade geral e Métodos
Quantitativos aplicados à administração. A comissão de curso estabeleceu perfis de
dedicação específicos de acordo com o perfil dos docentes e pesquisadores das áreas
dos concursos.
Foi decidido que o regime de dedicação da vaga seria de 40 Dedicação exclusiva com
exigência de titulação de doutor para os seguintes perfis: Administração Geral
(anteriormente intitulado Teoria Crítica), Administração de Recursos Humanos e Inovação
e Competitividade.
O regime de dedicação da vaga seria 40 horas com exigência de titulação de doutor para
os seguintes perfis: Administração de Marketing e Administração Financeira. Esses dois
concursos já foram realizados anteriormente sem candidatos habilitados, a comissão de
curso julgou que a exigência de dedicação exclusiva de concursos anteriores diminuiu a
quantidade de candidatos inscritos.
O regime de dedicação da vaga seria 40 horas com exigência de titulação de mestre para
o seguinte perfil: Contabilidade geral. Este concurso já foi realizado várias vezes no
Campus sem candidatos habilitados, a comissão de curso julgou que a exigência de
dedicação exclusiva de concursos anteriores diminuiu a quantidade de candidatos
inscritos. Neste caso, como o número de doutores em contabilidade é muito reduzido, foi
estabelecido o perfil de mestre.
O regime de dedicação da vaga seria 40 horas dedicação exclusiva com exigência de
titulação de mestre para o seguinte perfil: Métodos Quantitativos aplicados à
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administração. A partir da informação de uma grande procura por este tipo de vagas entre
alunos de curso de doutorado da área do concurso a comissão de curso, com o objetivo
de aumentar o número de candidatos, decidiu manter a dedicação exclusiva e definiu o
mestrado como titulação necessária.
Em seguida foi feita uma discussão aprofundada dos outros elementos do perfil das
seguintes vagas: Administração de Marketing, Métodos Quantitativos aplicados à
Administração, Administração Geral (anteriormente intitulado Teoria Crítica) e
Contabilidade Geral. A comissão de curso julgou necessárias algumas pequenas
alterações no perfil das vagas, com o objetivo de melhor adequar seus perfis às
necessidades do curso de administração.
Será necessário o agendamento de mais uma reunião para discussão dos perfis restantes
e aprovação dos perfis de vagas para apresentação na Comissão de Bancas do dia 20 de
Setembro de 2013. A reunião da comissão de curso ficará, então, marcada para dia 18 de
Setembro de 2013 às 17h na sala de reuniões n. 42. 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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