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ATA DA 7º REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CURSO DE ADMINISTRAÇÃO

2

Na data de 04 de agosto de 2017, às dezesseis horas e vinte minutos, na Escola Paulista de Política,

3

Economia e Negócios, na sala 105, ocorreu a sétima reunião da Comissão do Curso de Administração.

4

Estiveram presentes o vice coordenador Prof. Ms. Emerson Gomes dos Santos, Prof. Dr. André Taue Saito,

5

Prof.ª Dr.ª Luciana Massaro Onusic, Prof. Dr. Luis Hernan Contreras Pinochet, Prof.ª Dr.ª Márcia Carvalho

6

Azevedo, Prof.ª Drª. Nildes Raimunda Pitombo Leite, Prof. Dr. Ricardo Luiz Pereira Bueno e a discente

7

Maria Natália de Freitas Macedo. Os professores Cintia Rejane Möller de Araújo, Evandro Luiz Lopes,

8

Gabriela de Brelàz, Natasha Schmidt Caccia Salinas, Pollyana de Carvalho Varrichio, Rosângela Toledo

9

Kulcsar e a discente Claudia Ferreira dos Santos justificaram ausência. Os professores Bolivar Godinho de

10

Oliveira Filho estava em período de férias e Samir Sayed não justificou ausência. A assistente em

11

administração, Ana Paula Rocha Garcia de Oliveira, secretariou a reunião. O professor Emerson iniciou a

12

reunião agradecendo a presença de todos. Informes: O professor Emerson informou que o PPC foi

13

aprovado nas reuniões da Câmara de Graduação e da Congregação e que seria encaminhado à Prograd,

14

após deliberação dos itens 1 e 2 da ordem do dia desta reunião. O professor Emerson apresentou o novo

15

texto do PPC, explicou quais foram as alterações feitas e enfatizou que os pontos 1 e 2 da ordem do dia

16

deveriam ser aprovados. A professora Márcia levantou dúvidas pontuais nas quais seriam verificadas com o

17

professor Emerson, após o término da reunião.

18

regulamento e composição do NDE: O professor Emerson informou que o regulamento tinha sido

19

aprovado na reunião de julho, porém faltaria aprovar a composição do NDE. O professor Luis sugeriu

20

manter a composição atual até janeiro de 2018 e, após isso, a comissão de curso poderia discutir a nova

21

composição nas próximas reuniões. O professor Emerson explicou que seria necessário discutir os pontos

22

do texto que se referiam às subáreas e sua composição e perguntou sobre as mudanças do texto no PPC.

23

Após discussões, o item de composição do NDE foi prejudicado e o item do regulamento foi mantido

24

conforme texto aprovado na reunião de julho. 2. Apreciação e deliberação – regulamento de estágio

25

supervisionado: O professor Emerson apresentou o regulamento de estágio supervisionado, levantou

26

dúvida referente à forma na qual o aluno com vínculo empregatício efetivo poderia cumprir as horas de

27

estágio supervisionado e a maneira de formalizar isso. O professor Ricardo disse que a maneira seria

28

validar o plano de atividades pelo professor responsável. O professor Emerson sugeriu que o aluno poderia

29

entregar um relatório com prazo previsto para meados do semestre e que a UC poderia ser ofertada no

30

período de um ano e meio antes do aluno cumprir toda a grade horária do curso. A professora Luciana

31

sugeriu que os estágios realizados antes da matrícula na disciplina não fossem aproveitados e que o período

32

do mandato do coordenador de estágio deveria ser de um ano. A aluna Maria Natália sugeriu que fosse feita

33

uma explicação, para os alunos, sobre a diferença entre estágio supervisionado obrigatório e não

34

obrigatório. Após discussões, com o apoio do servidor Robson Damasceno, os professores analisaram o
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35

texto do regulamento e as alterações sugeridas e o regulamento foi aprovado. 3. Participação nas reuniões

36

via tecnologia da informação: A professora Márcia explicou que ficaria afastada do país para realizar

37

pesquisa pelo período de um ano, porém gostaria de participar das reuniões de comissão de curso via

38

skype. Após discussões, foi aprovada a realização de uma consulta ao departamento de recursos humanos,

39

pela chefia de departamento, para verificar a possibilidade de a professora Márcia realizar essa atividade

40

durante o seu afastamento e a resposta seria pautada na próxima reunião da comissão de curso. 4. Defesa

41

de TCC via tecnologia da informação: A professora Márcia explicou que gostaria de participar das

42

bancas de defesa de TCC via skype. Após discussões, foi aprovada a realização de uma consulta ao

43

departamento de recursos humanos, pela chefia de departamento, para verificar a possibilidade de a

44

professora Márcia realizar essa atividade durante o seu afastamento e a resposta seria pautada na próxima

45

reunião da comissão de curso. O professor Emerson informou que a representação discente tem enviado e-

46

mails com tom não adequado caracterizando falta de informações referente à sua participação e aos

47

assuntos discutidos e que isso poderia ser pautado na próxima reunião de forma a dar orientações para

48

melhorar a postura da representação discente. O professor Emerson encerrou à reunião às dezoito horas e

49

vinte minutos, na qual, eu, Ana Paula Rocha Garcia de Oliveira, lavrei a ata.
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Prof. Ms. Emerson Gomes dos Santos
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Prof. Dr. André Taue Saito

Vice Coordenador do Curso de Administração
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Prof.ª Dr.ª Márcia Carvalho Azevedo
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Prof. Dr. Ricardo Luiz Pereira Bueno

Maria Natália de Freitas Macedo
(Representação Discente)
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Robson Damasceno

68

(Técnico em Assuntos Educacionais)

____________________________________
Ana Paula Rocha Garcia de Oliveira
(Assistente em Administração)
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