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ATA DA 18ª REUNIÃO DA COMISSÃO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIFESP,
CAMPUS OSASCO, EM 02.12.2013. - REUNIÃO ORDINÁRIA
Ao segundo dia do mês de dezembro de dois mil e treze, realizou-se, na sala de reuniões
nº 41 da UNIFESP, campus Osasco, localizado à Rua Angélica, número 100, Jardim das
Flores, município de Osasco, a décima oitava reunião de caráter ordinária da comissão do
curso de Administração da Unifesp, campus Osasco, às quatorze horas e trinta minutos.
Estiveram presentes a coordenadora do curso de Administração, Profa. Dra. Marcia
Carvalho Azevedo, o Prof. Ricardo Luiz Pereira Bueno, a Profa. Dra. Luciana Massaro
Onusic, a Profa. Natasha Schmitt Caccia Salinas, o Prof. Dr. Bolívar Godinho, a Profa. Dra.
Gabriela De Brelàz, a Profa. Dra. Miriam Oishi Nemoto e o Prof. Dr. Luis Hernan
Contreras Pinochet.
Estando ausente a Profa. Dra. Cíntia Rejane Möller de Araújo que justificou sua ausência.
A reunião tratou da seguinte pauta: I) Assinatura das atas anteriores II) Informes III)
Ordem do dia:
I)

Assinaturas das atas anteriores:

Pendente para aprovação as atas das reuniões dos dias: 16/09, 18/09, que ainda estão
em fase de elaboração e a ata de 04/11. Todas as atas pendentes de aprovação serão
analisadas posteriormente.
II)

Informes:

a) Prof.ª Marcia comentou sobre o acerto de matrícula nos erros em histórico escolar de
todas as turmas dos alunos de Administração que será solicitado à Prograd ainda este
mês. b) Prof.ª Marcia comentou dos pedidos de transferência interna e dos critérios que
usou para analisar esses pedidos. Ficou decidido de pautar esse assunto para o próximo
ano para a comissão de curso elaborar critérios em conjunto para os próximos semestres.
Informou sobre as últimas notícias do campus Zona Leste. Prof. Ricardo Bueno disse que
só participará de discussões sobre o campus Zona Leste, quando houver previsão
orçamentária para a instalação do campus. O Calendário 2014 será rediscutido, pois não
houve consenso para sua aprovação. A maioria dos docentes do curso é favorável da
paralisação das atividades acadêmicas apenas nos jogos da Seleção Brasileira e de jogos
que acontecerem em São Paulo. Informe sobre a aprovação da turma integral de
Ciências Atuariais. Prof. Luis Hernan comentou sobre o andamento dos trabalhos da
Comissão de Infraestrutura que está trabalhando no projeto de construção do prédio em
Quitaúna. Projeto de TCC a coordenação de curso parabenizou a colaboração de todos
para o andamento da UC de TCC. Ficou decidido de o critério de avaliação da UC de TCC
ser em “Aprovado ou não aprovado” para facilitar a nota final. Discutiram a possibilidade
de alunos de outros cursos serem orientados por docentes do curso de Administração,
caso haja interesse. Fica a critério do docente se ele vai aceitar ou não orientar alunos de
outros cursos, conforme a disponibilidade de cada um. Prof. Ricardo informou sobre os
cursos de EaD abertos para alunos, onde docentes credenciados junto a Capes, poderão
fazer a seleção de disciplinas que eles têm interesse em ministrar no EaD. São dois
cursos: Gestão Pública e Gestão Pública Municipal. Informou também sobre o Mestrado
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Profissional – ANPAD, o curso de Mestrado do campus Osasco foi credenciado como
usuário do teste ANPAD, a partir da próxima turma, a seleção será feita em dois estágios.
Informou sobre os registros dos cursos de graduação do campus no e-MEC. Os
cursos foram registrados separadamente em integral e noturno. Prof. Hernan informou
sobre a criação do projeto para formação de centro de pesquisa interdisciplinar: Centro
de Pesquisa em Informática Aplicada. Prof. Hernan informou também sobre sua ajuda a
uma empresa de Arquitetura na implementação de um sistema ERP.
III)

Ordem do dia:

a)

Entrada dos dados no sistema e-MEC para reconhecimento do curso:
Houve uma distribuição de tarefas para os docentes do curso a realizar, a fim de
auxiliar a coordenação do curso na inserção das informações no sistema e-MEC.

b)

Departamentalização:
A decisão para escolha do modelo de departamentalização da EPPEN será tomada
pela Congregação, todavia, será decidida após discussões e reflexões de toda
comunidade universitária. Houve uma rodada inicial de discussões, houve a
exposição de todos os membros da comissão de curso, há avaliação de pós e contras
e a posição do curso de Administração é a criação de departamentos por curso,
garantindo que os grupos de pesquisa sejam transversais, os professores reunidos de
forma transversal também possam criar o departamento que os represente.

c)

Grade horária 2014-1 / Professores temporários:
Os docentes do curso de Administração discutiram e apresentaram suas propostas de
UC’s para ministrarem em 2014-1. Os docentes temporários tiveram seus contratos
renovados até abril de 2014. As coordenações terão de apresentar propostas de
trabalho para esses docentes para o próximo semestre. O curso de Administração
demandará para o curso de Economia a UC “Economia Brasileira”. O assunto será
discutido novamente em uma próxima reunião.

d)

Plano de curso de UC’s eletivas:
Os docentes que forem ministrar UC eletivas no próximo semestre terão de enviar à
coordenação de curso suas propostas de disciplina / plano de curso até dia
06/12/2013.

e)

Coordenação das Atividades Complementares:
A professora Gabriela se propôs a assumir a coordenação de Atividades
Complementares do curso de Administração durante um ano, contemplando os
semestres letivos de 2014..
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f)
Regulamento de estágio curricular e não curricular:
prejudicado
Item prejudicado. Será discutido em uma próxima reunião.

g)

Projeto Pedagógico:
Item prejudicado. Será discutido em uma próxima reunião.

h)

Projetos de Extensão:
Item prejudicado. Será discutido em uma próxima reunião.

i)

Mapeamento de conteúdos transversais das UC’s:
Item prejudicado. Será discutido em uma próxima reunião.

j)

Comissão formada ad hoc para discutir as disciplinas de laboratório de
gestão a serem oferecidas pelo Eixo-Comum:
Item prejudicado. Será discutido em uma próxima reunião.

k)

Concursos e banca de concursos:
Item prejudicado. Será discutido em uma próxima reunião.

IV)

Data da próxima reunião:
Marcada para o dia 09/12/2013 às 15h.

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.

_________________________________ __________________________________
Profa. Dra. Marcia Carvalho Azevedo
Prof. Dr. Ricardo Bueno

_________________________________ __________________________________
Profa. Dra. Luciana Onusic
Prof. Dr. Luis Hernan Contreras Pinochet
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_________________________________
Prof. Dr. Bolívar Godinho de Oliveira Profa. Dra. Cintia Rejane Möller de Araújo
Filho

________________________________
Profa. Dra. Gabriela de Brelàz

___________________________
Profa. Dra. Miriam Oishi

___________________________________
Profa. Dra. Natasha Schmitt Caccia Salinas
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