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Ao décimo sexto dia do mês de dezembro de dois mil e quatorze, às quatorze horas e dez minutos, 1 

na sala de reuniões nº 41 da UNIFESP, Campus Osasco, no prédio localizado à Rua Angélica, 2 

número 100, Jardim das Flores, Osasco, realizou-se a nona reunião de 2014 da Comissão do Curso 3 

de Administração do Campus Osasco da UNIFESP com a presença da coordenadora do curso, 4 

Profa. Marcia Carvalho de Azevedo, e dos seguintes membros: professores Bolívar Godinho de 5 

Oliveira, Cíntia Rejane de Möller Araujo, Gabriela de Brelàz, Natasha Schmitt Caccia Salinas, 6 

Pollyana Carvalho Varrichio, Evandro Luiz Lopes, Luciana Massaro Onusic, Nildes Raimunda 7 

Pitombo Leite, Emerson Gomes dos Santos, André Saito, Samir Sayed. A Profa. Miriam Christi 8 

Midori Oishi Nemoto ausentou-se pois encontra-se em licença maternidade. INFORMES: 1.1. 9 

Trabalho de Conclusão de Curso: a Profa. Marcia agradeceu a presença de todos e informou que 10 

8 discentes apresentarão seus Trabalhos de Conclusão de Curso nesse mês e que existe a 11 

padronização de 30h/aula de orientação no TCC. O Prof. Bolívar acrescentou que nesta unidade 12 

curricular as notas vão de 0 a 10 e que o aluno deve obter, no mínimo, nota 6 para ser aprovado; 1.2. 13 

Aprovação de atas anteriores: as atas serão submetidas à aprovação na primeira reunião do 14 

próximo ano; 1.3. Ministério Público: a Profa. Marcia informou sobre a denúncia anônima que foi 15 

feita ao Ministério Público, contra ela, a respeito do concurso de Inovação de Competitividade. Ela 16 

apontou que teve um prazo para responder à denúncia e que apresentou, ao Ministério Público, as 17 

atas nas quais a Comissão discutiu o perfil para a vaga. A Profa. Cíntia sugeriu escrever uma carta 18 

de repúdio à denúncia anônima e a proposta feita pela Profa. Luciana, de que, em aplicação de 19 

prova, os 2 últimos estudantes saiam juntos da sala, será estudada; 1.4. Caso de violência sexual: a 20 

Profa. Marcia informou que a UNIFESP está apurando a denúncia de violência sexual que ocorreu 21 

durante o Interunifesp, evento promovido pelos estudantes de vários campi da Universidade; 1.5. 22 

Projeto pedagógico do curso: a Profa. Marcia informou que o Conselho de Graduação avaliará o 23 

projeto em fevereiro e que buscará orientação em relação à abordagem dos conteúdos étnicos, 24 

raciais e ambientais nos Planos de Cursos; 1.6. Instituto das Cidades: a Profa. Luciana comunicou 25 

que o projeto do Instituto das Cidades foi atualizado e discorreu sobre as propostas de criação de 26 

cursos para o Campus da Zona Leste; 1.7. Vagas remanescentes: a Profa. Marcia comunicou que 27 

atualizará as atribuições da Comissão de Curso, que irá redistribuir a responsabilidade de análise 28 

das solicitações de mudança de curso e que dos 3 candidatos que concorreram às vagas 29 

remanescentes, 2 foram aprovados depois de  aplicação de prova e realização de entrevistas; 1.8. 30 

Dupla titulação: a Profa. Marcia informou que, como um aluno pode ocupar apenas uma vaga no 31 

Ensino Superior Federal, não existe um processo seletivo interno para discentes que desejam dupla 32 

titulação; 1.9. E-mails Institucionais: a Profa. Marcia informou que foram criados os e-mails das 33 

coordenações do Curso, de Estágio e de Atividades Complementares, respectivamente 34 

coordenacao.administracao@unifesp.br, coordenacao.estagio. adm@unifesp.br e 35 

coordenacao.ac.adm@unifesp.br;  1.10. Mudanças na grade horária: a Profa. Marcia informou 36 

que, como o concurso, realizado nos dias 3, 4 e 5 deste mês, não teve nenhum candidato habilitado 37 

e que houve interposição de recurso, ocorreram mudanças na grade horária do curso que não 38 

permitiram que as turmas ingressantes fossem atendidas plenamente. Ela acrescentou ainda que foi 39 

solicitado ao Eixo Comum o planejamento das aulas dos próximos semestres; 1.11. Eleição de 40 

discente para a Comissão de Curso: a Profa. Natasha comunicou que a apuração dos votos da 41 

referida eleição encerra-se hoje; 1.12. Jornada de debates: o Prof. Bolívar fez um breve relato 42 
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sobre as discussões realizadas neste evento; 1.13. Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI: 43 

a Profa. Cíntia informou que o prazo para conclusão do PDI foi prorrogado até o dia 15 de Março e 44 

a Profa. Marcia reiterou que todos são convidados a contribuírem na elaboração do documento; 45 

1.14. Colação de grau: após a Profa. Marcia informar a data da colação de grau e esclarecer que a 46 

participação dos docentes no evento é importante, a Profa. Gabriela leu a lista dos nomes dos 47 

formandos da primeira turma do curso; 1.15. Estágio probatório: a Profa. Marcia explicou os 48 

procedimentos de avaliação anual da Comissão de Avaliação de Estágio Probatório e ressaltou que 49 

cabe ao docente manter seu currículo Lattes atualizado e entrega-lo, juntamente com a 50 

documentação comprobatória, à Divisão de Recursos Humanos da EPPEN. A professora informou 51 

também que em breve um comunicado será encaminhado aos docentes com mais informações sobre 52 

tal avaliação; 1.16. Férias: o Prof. Bolívar informou que suas férias se iniciam partir do dia de hoje; 53 

1.17. Livre docência: a Profa. Marcia informou que houve demanda para abertura e envio de 54 

pontos para a vaga de livre docência e que o Prof. Ricardo foi contato pela Instituição, como 55 

coordenador do Mestrado Profissional, para encaminhar os pontos. A docente comunicou também 56 

que tais pontos foram aprovados pela Congregação e que a Pró-reitoria de Pós-graduação é o órgão 57 

responsável pela coordenação da composição da banca. 1.18. Início das aulas do Mestrado 58 

Profissional em Gestão Pública: a Profa. Luciana informou que a segunda turma do mestrado 59 

inicia-se hoje. 2 – ORDEM DO DIA: 2.1. Professor visitante: decidiu-se discutir este item na 60 

próxima reunião e incluir os itens de pauta 2.6, 2.7 e 2.8; 2.2. Internacionalização: a Profa. Marcia 61 

comunicou que o Prof. Ricardo traria informações a respeito do posicionamento da UNIFESP em 62 

relação ao tema. Após discussões acerca das possibilidades de internacionalização do curso, foi 63 

deliberado que os professores Cíntia Möller Araujo, Natasha Caccia Salinas, Nildes Pitombo Leite e 64 

Samir Sayed irão compor a comissão responsável por estudar questões relativas à 65 

internacionalização do curso e que os trabalhos desenvolvidos por esta serão apresentados na 66 

reunião de Março; 2.3. Início das aulas: a Comissão do Curso determinou que as aulas do curso, no 67 

primeiro semestre do próximo ano, terão início em 02-03 e que os professores do Eixo Comum 68 

serão solicitados a iniciarem as aulas nesta data; 2.4. Semana dos calouros: a Profa. Marcia propôs 69 

que a apresentação do curso e dos professores seja feita na primeira semana de aula e a Comissão 70 

do Curso definiu que a apresentação será realizada no dia 04-03 durante a aula da UC Fundamentos 71 

de Administração e Modelos de Gestão; 2.5. Comportamento Organizacional e Gestão de RH: 72 

antes de passar a palavra à Profa. Nildes, a Profa. Marcia destacou que as unidades curriculares 73 

devem ser profundamente debatidas entre os professores que as ministram. A Profa. Nildes fez uma 74 

reflexão sobre o comportamento dos estudantes e dos professores na instituição, destacou que todos 75 

os docentes são gestores de recursos humanos e relatou experiências positivas e negativas vividas 76 

por ela na UNIFESP. Diante do relato, a Comissão decidiu abordar estes temas e o Código de 77 

Conduta da Instituição na apresentação do curso aos alunos ingressantes; 2.6. Coordenação de 78 

Estágio: a Profa. Luciana informou que estará de férias no período de 17-12 a 31-12 e de 12-01 a 79 

21-01. Foi aprovada a indicação do Prof. Evandro Luiz Lopes para assumir a coordenação de 80 

estágio durante o período de férias da atual coordenadora e ele será incluído temporariamente no e-81 

mail da coordenação de estágio; 2.7. Estabelecimento de pré-requisitos: após discussões, 82 

estabeleceu-se Tecnologia da Informação e Comunicação como pré-requisito para Gestão de 83 

Sistemas da Informação, Microeconomia como pré-requisito para Economia Brasileira para 84 

Administração, Matemática Financeira como pré-requisito para Mercado Financeiro, Contabilidade 85 

Financeira como pré-requisito para Administração Financeira de Curto Prazo e Contabilidade 86 

financeira, Matemática Financeira e Administração Financeira de Curto Prazo como pré-requisitos 87 

para Finanças Corporativas. Foi aprovado o início da vigência dos pré-requisitos em 2016; 2.8. 88 

Documentos de Trabalho de Conclusão de Curso: a Profa. Marcia lembrou aos presentes que, até 89 
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1 mês após a defesa, o discente deve encaminhar à Biblioteca, com cópia à Secretaria do Curso, 90 

cópia digitalizada do Trabalho de Conclusão de Curso corrigido. Ela apresentou os modelos de 91 

certificados de Orientação e de Participação em Banca Examinadora e comunicou que 92 

posteriormente encaminhará a ata de defesa. Após sugestões na redação destes, os modelos foram 93 

aprovados e foi decidido que tais documentos serão assinados pela Secretaria do Curso. 1.19. 94 

Acesso a periódicos online: a Profa. Natasha informou que a Biblioteca possui senha de acesso a 95 

periódicos online e que esta será enviada aos docentes. Ao final deste informe, a Comissão agendou 96 

a próxima reunião para o dia 12-02-15, às 14h. Nada mais havendo a tratar, a coordenadora 97 

agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às dezessete horas, na qual eu, Larissa Reis 98 

Matoso, Secretária Executiva, lavrei a presente ata que após lida e aprovada será assinada pelos 99 

presentes. 100 
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