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ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DO
ADMINISTRAÇÃO DA UNIFESP, CAMPUS OSASCO, EM 29.04.2014.

CURSO

DE

Ao vigésimo nono dia do mês de abril de dois mil e quatorze, 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 primeira reunião extraordinária do ano de 2014
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 de Azevedo, a Profa. Dra. Miriam Oishi Nemoto, o Prof. Dr. Bolívar Godinho, a
Profa. Dra. Gabriela De Brelàz e a Profa. Natasha Schmitt Caccia Salinas.
Estando ausentes a Profa. Dra. Cíntia Rejane Möller de Araújo, o Prof. Ricardo Luiz
Pereira Bueno, o Prof. Dr. Luis Hernan Contreras Pinochet e a Profa. Dra. Luciana
Massaro Onusic, que justificaram suas ausências.
A reunião tratou da seguinte pauta: I) Assinatura das atas anteriores II) Ordem do dia
III) Data da próxima reunião
I)

Aprovação das atas anteriores:
Aprovadas as atas das reuniões ordinárias nº 1, nº 2, nº 3 e nº4 do ano de 2014.
Foram aprovadas também as duas atas do N.D.E.

II)

Ordem do dia:

a)

Andamento dos concursos e da reabertura de concursos:
A tabela a seguir apresenta a situação dos concursos das 7 vagas destinada ao
curso de administração.
Área do concurso

Data de realização

Candidato(s)
habilitado(s)
Administração de 31/03/2014 a 02/04/2014 1º Evandro Luiz Lopes
Marketing
2º
Adriana
Beatriz
Madeira
3º Evange Elias Assis
Administração
07/04/2014
1º André Taue Saito
Financeira
2º Marco Antonio Pereira
Contabilidade Geral
14/04/2014
1º Samir Sayed
Inovação
e
24/04/2014
1º Pollyana de Carvalho
competitividade
Varrichio
Administração
22/04/2014
Sem
candidato
Geral
habilitado/ abertura de
novo concurso
Métodos
14/04/2014
Sem candidato habilitado
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quantitativos
aplicados
à
administração
Administração de 21/05/2014 a 23/05/2014
Recursos Humanos

/ abertura
concurso

de

novo

A ser realizado – 11
candidatos inscritos

Já foram realizados 6 concursos dos 7 previstos. O último concurso, de
Administração de Recursos Humanos, será realizado nos dias 21, 22 e 23 de maio.
A comissão de bancas atribui ao Prof. Eduardo à composição da banca de
Inovação e Competitividade. O concurso foi realizado no dia 24 de abril e teve uma
candidata habilitada.
Os docentes responsáveis pela composição das bancas dos concursos já ocorridos
relataram o andamento dos trabalhos. Dois concursos não tiveram candidatos
inscritos e precisariam ser reabertos: Administração Geral e Métodos Quantitativos
Aplicados à Administração. A coordenadora aprovou ad referendum a reabertura
destes concursos e a abertura do processo seletivo simplificado para substituição
da Profa. Miriam que entrará em licença maternidade em julho de 2014. A partir de
contribuições dos membros das duas bancas houve uma adequação dos pontos de
concurso dos 2 perfis. A comissão de curso aprovou a reabertura dos 2 concursos
sem candidatos habilitados e a abertura do concurso para substituição da
professora que entrará em licença maternidade.
O Prof. Ricardo coordenou juntamente com a Profa. Natasha a composição da
banca do concurso de Administração Geral. A comissão decidiu atribuir novamente
ao Prof. Ricardo juntamente com a Profa. Natasha a composição da banca do novo
concurso de Administração Geral.
Foi decidido que a composição da banca do novo concurso de Métodos
Quantitativos Aplicados à Administração será coordenada pela Profa. Miriam, tendo
em vista que ela não se envolveu diretamente na composição das bancas
anteriores, pois a banca que seria de sua responsabilidade foi repassada para à
comissão de bancas. A Profa. Cintia que montou a banca anterior apoiará o
trabalho da Profa. Miriam.
Haverá uma reunião extraordinária da comissão de bancas no dia 6 de junho e as
bancas deverão ser realizadas até o dia 11 de junho, pois a data limite para a
realização dos concursos é dia 13 de junho, que será feriado municipal e dia 12 de
junho terá jogo do Brasil na copa. Ficou decidido pela comissão de curso que o
encerramento das inscrições será decidido após análise do número de candidatos
inscritos. Os concursos que tiverem suas inscrições encerradas devem ocorrer
entre os dias 9, 10 e 11 de junho. A proposta é que as bancas sejam montadas
para ocorrer nos dias 9 e 10 de junho (sujeito a confirmação de acordo com os
inscritos) e caso não seja possível a sua realização por prorrogação das inscrições
eles sejam desmarcados.
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b)

Aprovação do Regimento da Comissão de Curso de Administração:
Prof.ª Natasha enviou a minuta do regulamento previamente - por e-mail - para ser
discutida no dia de hoje. Os membros da comissão de curso sugeriram algumas
alterações na minuta. Após sugestões e discussões, o regimento da comissão do
curso de Administração foi aprovado.

c)

Visita de Avaliação do curso de Administração:
Prof.ª Marcia informou aos presentes sobre a nova data de avaliação in loco do curso
de Administração. Será nos dias 11, 12 e 13 de maio de 2014. Informou sobre o perfil
das avaliadoras do MEC, ambas do Sul do país. Os docentes do curso devem conferir
o material já preparado para apresentação à comissão. O material encontra-se na
Secretaria de Cursos, com o secretário de curso.

d)

Conversa com a Direção Acadêmica sobre a Departamentalização:
A Diretoria Acadêmica participou da reunião para dar mais esclarecimentos sobre a
questão da Departamentalização na EPPEN. Eles também pediram sugestões para
discutirem mais esse tema com a comunidade.

III)

Data da próxima reunião:

Será marcada posteriormente. 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.

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

Profa. Dra. Luciana Onusic

Prof. Dr. Luis Hernan Contreras Pinochet

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

________________________________
Profa. Dra. Gabriela de Brelàz

_________________________________
Profa. Dra. Miriam Oishi

3

Ministério da Educação
Universidade Federal de São Paulo
CAMPUS OSASCO

ATA/CA/EX/01/2014

___________________________________
Profa. Dra. Natasha Schmitt Caccia Salinas
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