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1

ATA DA 11º REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CURSO DE ADMINISTRAÇÃO

2

Na data de 01 de dezembro de 2017, às dezesseis horas e sete minutos, na Escola Paulista de Política,

3

Economia e Negócios, na sala 103, ocorreu a décima primeira reunião da Comissão do Curso de

4

Administração. Estiveram presentes o vice coordenador do curso, Prof. Dr. Emerson Gomes dos Santos,

5

Prof. Dr. Bolivar Godinho de Oliveira Filho, Prof.ª Dr.ª Cintia Rejane Möller de Araújo, Prof. Dr. Douglas

6

de Lima Feitosa, Prof.ª Dr.ª Lucia Salmonson Guimarães Barros, Prof. Dr. Luis Hernan Contreras Pinochet,

7

Prof.ª Dr.ª Nilde Raimunda Pitombo Leite e os representantes discentes Guilie Furtani Romani e Rafael

8

Cordeiro Brito. Os professores André Taue Saito, Evandro Luiz Lopes, Gabriela de Brelàz, Luciana

9

Massaro Onusic, Miriam Christi Midori Oishi Nemoto, Pollyana de Carvalho Varrichio, Ricardo Luiz

10

Pereira Bueno Rosângela Toledo Kulcsar e Samir Sayed justificaram 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 e solicitou inclusão de dois pontos de pauta na ordem do dia.

13

Informes: 1. Eleição representante discente: O professor Emerson parabenizou a chapa eleita composta

14

pelos alunos Guilie Furtani Romani e Rafael Cordeiro Brito, disse que poucos alunos votaram e que houve

15

pouca divulgação. A aluna Guilia disse que divulgaram nas redes sociais e que havia conversado com os

16

colegas, incentivando-os a votar. Após discussões, o professor Emerson sugeriu que o assunto fosse

17

discutido no começo do próximo ano com a representação discente para analisar o melhor período e

18

maneira para realizar esse processo de eleição discente. 2. Informes do Departamento: O professor

19

Emerson informou que o professor Ricardo havia enviado um e-mail relatando quais seriam os informes do

20

departamento, que a redistribuição do professor Durval e a remoção da professora Arlete haviam sido

21

aprovadas na reunião da Congregação e que o professor Ricardo traria informações sobre o segundo

22

colocado do concurso de professor substituto da professora Márcia na próxima reunião de departamento. O

23

professor Douglas informou que não estaria recebendo a convocação das reuniões devido a erro no

24

endereço do e-mail dele. O professor Bolivar informou que as UCs deveriam ser validadas pelo professor

25

da disciplina através da intranet. A professora Nildes informou que uma de suas orientandas havia

26

ingressado no mestrado na Universidade Pública de Berlim, que uma das orientandas da professora Luciana

27

estaria esperando o resultado final do seu ingresso em um mestrado na Universidade de São Paulo e que as

28

condições de ingresso seriam altas. Ordem do dia: O professor Emerson solicitou inclusão de dois pontos

29

de pauta. O primeiro ponto seria a análise do processo de extensão de integralização de prazo da aluna

30

Silvia, que solicitou o prazo de seis meses para cumprir a disciplina de TCC e que o segundo ponto seria

31

uma solicitação de revisão de nota da aluna Claudia Ferreira na disciplina de Métodos Quantitativos, porém

32

seriam discutidos ao final da reunião. A professora Cintia disse que concordava que o docente teria total

33

autonomia para avaliar os alunos. 1. Aprovação de Atas: As atas foram aprovadas por maioria, com duas

34

abstenções e com as correções indicadas. 2. Coordenação de atividades complementares: O professor
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35

Emerson informou sobre o fim do seu período como coordenador nas atividades complementares,

36

perguntou se alguém gostaria de abrir o assunto para discussão e explicou como foram os trabalhos. A

37

discente Guilia apresentou algumas dúvidas. O professor Emerson respondeu que os três regulamentos, de

38

atividades complementares, de estágio e de TCC estariam disponíveis no site da UNIFESP, na página do

39

curso de administração, pediu que divulgasse aos alunos para que acessassem o site para ler os

40

regulamentos, disse que a coordenação estaria à disposição para tirar dúvidas e enfatizou que os alunos não

41

consultavam os regulamentos. A discente Guilia disse que gostaria de compreender todas as dúvidas para

42

auxiliar os colegas com uma explicação extra. A professora Cintia elogiou os trabalhos realizados pelo

43

professor Emerson e pediu aos discentes que divulgassem que as informações poderiam ser consultadas no

44

site. O professor Emerson agradeceu os elogios e disse que o próximo coordenador poderia realizar

45

melhorias e perguntou se alguém teria o interesse de assumir a coordenação das atividades

46

complementares. O professor Emerson disse que o professor Samir havia demonstrado interesse e, por

47

unanimidade, o professor Samir foi eleito como novo coordenador das atividades complementares. 3.

48

Representantes NDE: O professor Emerson informou quem seriam os professores representantes no NDE

49

e que essa composição não faria mais sentido após a reestruturação do PPC. Após discussões, o item foi

50

prejudicado para ser pautado na próxima reunião de fevereiro de 2018 para dar tempo de consultar a

51

opinião da professora Márcia e para considerar uma solução para o período de afastamento da professora

52

Natasha. 4. Atividades complementares (validação): O professor Emerson explicou que o período da

53

validação das atividades complementares seria ao final de cada semestre, que o coordenador validava tudo

54

o que os alunos entregavam e que nem todos os matriculados entregavam os formulários e os certificados.

55

A professora Cintia sugeriu que um prazo fosse estipulado para entrega e correção antes da reunião. A

56

professora Nildes sugeriu que o prazo não coincidisse ou fosse muito próximo com a data da reunião de

57

comissão de curso. 5. TCC – rematrícula por orientador: O professor Emerson esclareceu como seriam

58

feitas as matrículas nas disciplinas de TCC, sugeriu que essas deveriam ser feitas no inicio do semestre e

59

que o aluno deveria se matricular na UC do seu orientador. Após outros esclarecimentos e discussões, o

60

professor Luis sugeriu convidar o servidor Robson Damasceno para esclarecimentos e participação na

61

discussão sobre esse assunto e todos aprovaram essa sugestão. 6. Mudanças de orientador: O professor

62

Luis informou que a aluna Maria Olivia havia dito que mudaria o tema do seu TCC e de orientador, mas

63

que ainda não havia formalizado isso. O professor Emerson sugeriu que essa aluna informasse quem seria o

64

seu novo orientador. A professora Lucia perguntou como seria esse processo de formalização de orientação

65

de TCC e o professor Emerson fez esclarecimentos sobre isso. Os professores comentaram a respeito dos

66

alunos que haviam mudado de orientador. O professor Emerson sugeriu discutir, novamente, o regulamento

67

de TCC, nas próximas reuniões e informou que a aluna Giovana estaria mudando de orientador da

68

professora Miriam para a professora Pollyana.7. Data da 1ª reunião da comissão de curso de 2018: Foi
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69

aprovada a data 21/02/2018 às 11 horas. Após finalizar as discussões dos pontos da ordem do dia, a

70

comissão voltou a discutir os pontos incluídos a pedido do professor Emerson. O primeiro ponto, que seria

71

o pedido de extensão de integralização de prazo da aluna Silvia, foi aprovado por unanimidade, pelos

72

motivos da aluna precisar cursar somente essa disciplina e que o seu TCC estaria encaminhado para o

73

orientador. O segundo ponto seria a solicitação de revisão de nota feita pela aluna Claudia Ferreira e o

74

requerimento foi lido pelo professor Luis. A professora Nildes disse que, da mesma maneira, a aluna havia

75

feito pedidos de revisão de nota em sua disciplina e da professora Pollyana e que essa aluna estaria

76

julgando a competência dos professores na maneira de avaliar os discentes. Os professores questionaram o

77

pedido da aluna em razão da avaliação ser subjetiva em uma disciplina quantitativa. O professor Emerson

78

fez o seu relato sobre o caso. Após discussões, o pedido de revisão de nota foi indeferido pela comissão,

79

por falta de razões objetivas, que deu o seu parecer no requerimento da aluna. O professor Luis disse que

80

concordava na autonomia do professor Emerson na avaliação da disciplina. O professor Emerson disse que

81

se sentia ofendido com alegações da aluna, alegações essas que desrespeitariam o código de ética do aluno.

82

Os professores discutiram sobre o comportamento desrespeitoso e ofensivo dessa aluna com a comissão de

83

curso, caracterizando desvio no cumprimento do código de ética do aluno e a professora Nildes sugeriu

84

encaminhar uma reclamação à direção acadêmica. O professor Luis esclareceu aos representantes discentes

85

que as atas das reuniões da comissão de curso poderiam ser consultadas e que os representantes discentes

86

anteriores a aluna Claudia representavam o interesse dos alunos. Após discussões, a comissão decidiu

87

analisar a conduta discente conforme o código de ética do aluno a fim de encaminhar um processo para a

88

direção acadêmica relatando o comportamento dessa aluna contra a comissão. O professor Luis

89

parabenizou os professores Miriam e Emerson pela condução da coordenação e pelos trabalhos feitos com

90

as atas de reunião pela secretaria Ana Paula. O professor Emerson encerrou a reunião às dezessete horas e

91

trinta e dois minutos, na qual, eu, Ana Paula Rocha Garcia de Oliveira, lavrei a ata.

92
93
94
95

____________________________________

96

Prof. Dr. Emerson Gomes dos Santos

97

____________________________________
Prof. Dr. Bolivar Godinho de Oliveira Filho

Vice Coordenador do Curso de Administração
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____________________________________

101

Prof.ª Dr.ª Cintia Rejane Möller de Araújo

____________________________________
Prof. Dr. Douglas de Lima Feitosa
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____________________________________

105

Prof.ª Dr.ª Lucia Salmonson Guimarães Barros

____________________________________
Prof. Dr. Luis Hernan Contreras Pinochet

106
107
108

____________________________________

109

Prof.ª Dr.ª Nildes Raimunda Pitombo Leite

______________________________________
Guilie Furtani Romani
(Assistente em Administração)
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____________________________________
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Rafael Cordeiro Brito

115

(Representação Discente)

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