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ATA DA 3º REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 2018

2

Na data de 18 de abril de 2018, às catorze horas e nove minutos, na Escola Paulista de Política, Economia e

3

Negócios, na sala 104, ocorreu a terceira reunião da Comissão do Curso de Administração de 2018.

4

Estiveram presentes a coordenadora do curso, Prof.ª Dr.ª Miriam Christi Midori Oishi Nemoto, o vice

5

coordenador Prof. Dr. Emerson Gomes dos Santos, Prof. Dr. Bolivar Godinho de Oliveira Filho, Prof. Dr.

6

Douglas de Lima Feitosa, Prof. Dr. Durval Lucas dos Santos Júnior, Prof.ª Dr.ª Lucia Salmonson

7

Guimarães Barros, Prof. Dr. Samir Sayed e o representante discente Rafael Cordeiro Brito. Os professores

8

André Luiz Barbosa da Silva, André Taue Saito, Cintia Rejane Möller de Araújo, Evandro Luiz Lopes,

9

Gabriela de Brelàz, Luciana Massaro Onusic, Luis Hernan Contreras Pinochet, Nildes Raimunda Pitombo

10

Leite, Pollyana de Carvalho Varrichio e Ricardo Luiz Pereira Bueno justificaram ausência. A professora

11

Rosângela Toledo Kulcsar e a discente Guilie Furtani Romani não justificaram ausência. A assistente em

12

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

13

reunião com a ordem do dia. O professor Emerson pediu para começar pelo item 4 da ordem do dia e todos

14

concordaram. Ordem do dia: 4. Grade do próximo semestre (UCs obrigatórias e eletivas): O professor

15

Emerson disse que nesse ponto da pauta apresentaria a grade do próximo semestre e que os docentes que

16

não estariam presentes na reunião poderiam fazer a confirmaçãosugestões por e-mail, perguntou se alguém

17

teria a disponibilidade de ministrar disciplina eletiva e sugeriu que a representação discente poderia fazer

18

uma breve pesquisa com os alunos para fazer um levantamento de quais eletivas eles gostariam que fossem

19

ofertadas. O professor Emerson apresentou a nova matriz curricular vigente a partir de 2018, na qual todos

20

os alunos estariam vinculados e a grade do 2º semestre de 2018. Comentou sobre a alocação de UC para a

21

professora Márcia, que deveria ser consultada sobre seu retorno e da possível não alocação do professor

22

André Silva (professor substituto). O professor Samir solicitou aos novos professores contratados para que

23

informassem quais seriam as disciplinas a serem ministradas por eles, a carga horaria e a disponibilidade de

24

horário. Após discussões, o professor Emerson apontou qual seria a demanda de disciplinas e o passivo de

25

alunos que estariam para se formar, que a secretaria de graduação havia informado, sugeriu aprovar a grade

26

apresentada na reunião e perguntou sobre as disciplinas eletivas. O professor Samir indicou que poderia

27

continuar ministrando a disciplina eletiva de finanças pessoais de 60 horas, com caráter extensionista. O

28

professor Emerson sugeriu que, na próxima reunião de comissão de curso, poderiam discutir a

29

curricularização para a próxima revisão do PPC e que uma subcomissão poderia ser formada para

30

elaboração de proposta. O professor Emerson reforçou ao representante discente para que realizasse uma

31

pesquisa informal entre os alunos sobre a oferta de disciplinas eletivas. O discente Rafael respondeu que

32

poderia realizar essa pesquisa e que um banco de dados com o interesse dos alunos poderia ser elaborado.

33

Por unanimidade, a planilha apresentada com alocação das UCs por docente pelo professor Emerson foi

34

aprovada. Informes: A professora Miriam informou sobre o edital de análise documental de reingresso de
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35

alunos já formados em curso superior e nesta análise foram aprovados 4 candidatos dentre 7 inscritos. A

36

professora Miriam informou sobre os motivos de desistência de alunos do curso de Administração e propôs

37

discutir, futuramente, qual seria o perfil de aluno que o curso buscaria no vestibular. A professora Miriam

38

informou sobre a migração do sistema de rematrículas, relatou os problemas que ocorreram por conta dessa

39

mudança, perguntou se algum professor havia passado por algum problema com o sistema e os professores

40

fizeram relatos sobre isso. Afastamento da professora Lucia: A professora Lucia informou que o assunto

41

seria pautado na reunião de departamento. Outros informes: O professor Emerson informou que o

42

Congresso Acadêmico seria realizado nos dias 11 e 12 de junho e que haveria convites aos docentes para

43

participar das avaliações do PBIC e da monitoria. Ordem do dia: 1. Aprovação da ata do mês de março

44

de 2018: A ata foi aprovada por maioria de votos, com uma abstenção. 2. 2º suplente no Conselho de

45

Graduação: O professor Samir foi eleito, por unanimidade, como segundo suplente do curso de

46

Administração no Conselho de Graduação. 3. Sistema de Ingresso para o vestibular 2019 – Validação:

47

Os docentes discutiram sobre os critérios de peso e nota mínima do sistema de ingresso para o vestibular e,

48

após discussões, foram aprovadas, por unanimidade, as alterações dos pesos das áreas de Ciências

49

Humanas e suas Tecnologias para 2,5, Ciências da Natureza e suas tecnologias para 1 e Matemática e suas

50

Tecnologias para 2,5 e esse assunto seria encaminhado para discussão no NDE. Foi sugerido que o NDE

51

estudasse os pesos e as notas mínimas para encaminharmos uma melhor proposta. A professora Miriam

52

encerrou a reunião às quinze horas e trinta e dezessete minutos, na qual, eu, Ana Paula Rocha Garcia de

53

Oliveira, lavrei a ata.
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____________________________________

____________________________________
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Prof.ª Dr.ª Miriam Christi Midori Oishi Nemoto
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Coordenadora do Curso de Administração

Vice Coordenador do Curso de Administração
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Prof. Dr. Bolivar Godinho de Oliveira Filho

Prof. Dr. Emerson Gomes dos Santos
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Prof. Dr. Douglas de Lima Feitosa
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____________________________________
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Prof. Dr. Durval Lucas de Santos Junior

____________________________________
Prof.ª Dr.ª Lucia Salmonson Guimarães Barros
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____________________________________
Prof. Dr. Samir Sayed

____________________________________
Rafael Cordeiro Brito
(Representação Discente)
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____________________________________
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Ana Paula Rocha Garcia de Oliveira
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(Assistente em Administração)
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