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ATA DA 19ª REUNIÃO DA COMISSÃO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIFESP,
CAMPUS OSASCO, EM 09.12.2013. - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
Ao nono 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 nona reunião, de caráter extraordinária, 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. Todas as atas pendentes de aprovação serão analisadas
posteriormente.
II)

Informes:

a) Prof.ª Marcia informou sobre as últimas notícias da última reunião da Congregação. b)
Informou sobre a candidatura do campus Osasco para a vinda do curso de Direito. A
comissão de curso de Administração é favorável à criação do curso de Direito apenas se
houver previsão e planejamento orçamentário para a implantação desse e de outros
novos cursos. Informe sobre a reforma do Restaurante Universitário. Informe sobre a
homologação dos N.D.E dos cursos. c) Prof. Bueno informou sobre uma reportagem do
jornal Valor Econômico sobre os cursos de MBA.
III)

Ordem do dia:

a)

Mudança de nome da EPPEN:

O curso de Administração é favorável que o nome EPPEN continue como está, mas este
assunto poderá ser rediscutido posteriormente.
b)

Férias:

Os docentes do curso de Administração deverão deixar com o (a) secretário (a) de curso,
uma cópia da notificação de férias.
c)

Regulamento de estágio curricular e não curricular:
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Prof.ª Luciana apresentou a minuta do regulamento para a comissão de curso opinar e
dar sugestões. Após discussões, algumas alterações foram feitas e foi decidido que a
coordenação de estágios do curso de Administração será mediante eleição de um
docente do curso a cada dois anos para exercer tal função. A aprovação será feita
posteriormente, após os docentes enviarem suas sugestões para a Prof.ª Luciana.
d)

Projeto Pedagógico:

Prof.ª Marcia informou sobre o andamento da inserção dos dados do curso no eMEC.
Mostrou aos docentes como cada uma das áreas ficou contemplada na Matriz Curricular
do curso. Discutiram carga horária das UC e outros assuntos relacionados ao projeto
pedagógico. A UC Laboratório de Gestão foi retirada da Matriz Curricular do curso de
Administração. A versão final da matriz curricular ficou 3.300 h totais, com 2.370h de
obrigatórias, sendo 1.920h de específicas do curso e 450h do Eixo-comum, 120 h de
Eletivas, 240h de Atividades Complementares, 270h de TCC+ 30h da Orientação de TCC,
270h de Estágio + 30h de Supervisão de Estágio.
e)

Projetos de Extensão:

Item prejudicado. Será discutido posteriormente.

f)

Concursos e banca de concursos:

Prof.ª Marcia informou que todos os concursos foram prorrogados tendo em vista o
número pequeno de inscritos.
IV)

Data da próxima reunião:

Marcada para o dia 10/01/2014 às 14h30. 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

_________________________________
Prof. Dr. Bolívar Godinho de Oliveira Profa. Dra. Cintia Rejane Möller de Araújo
Filho
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________________________________
Profa. Dra. Gabriela de Brelàz

___________________________
Profa. Dra. Miriam Oishi

___________________________________
Profa. Dra. Natasha Schmitt Caccia Salinas
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