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ATA DA 4º REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 2018

2

Na data de 23 de maio de 2018, às quatorze horas, na Escola Paulista de Política, Economia e Negócios, na

3

sala 103, ocorreu a quarta reunião da Comissão do Curso de Administração de 2018. Estiveram presentes a

4

coordenadora do curso, Prof.ª Dr.ª Miriam Christi Midori Oishi Nemoto, Prof.ª Dr.ª Arlete Eni Granero,

5

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

6

de Lima Feitosa, Prof. Dr. Durval Lucas dos Santos Júnior, Prof.ª Dr.ª Gabriela de Brelàz, Prof.ª Dr.ª Lucia

7

Salmonson Guimarães Barros, Prof. Dr. Luis Hernan Contreras Pinochet, Prof.ª Dr.ª Nildes Raimunda

8

Pitombo Leite, Prof.ª Dr.ª Pollyana de Carvalho Varrichio, Prof. Dr. Ricardo Luiz Pereira Bueno e Prof. Dr.

9

Samir Sayed e a representante discente Guilie Furtani Romani. Os professores André Taue Saito, Emerson

10

Gomes dos Santos, Evandro Luiz Lopes e Luciana Massaro Onusic justificaram ausência. O professor

11

André Luiz Barbosa da Silva, Prof.ª Dr.ª Rosângela Toledo Kulcsar não justificaram ausência. A assistente

12

em administração, Ana Paula Rocha Garcia de Oliveira, secretariou a reunião. A professora Miriam iniciou

13

a reunião agradecendo a presença de todos. Informes: A professora Miriam solicitou aos professores que

14

divulgassem para os alunos a pesquisa nacional de perfil dos graduandos das IFES. A professora Gabriela

15

disse que o professor Anderson, Pró-Reitor dos assuntos estudantis, informou que a maioria dos alunos da

16

UNIFESP não estaria respondendo às pesquisas e sugeriu que os professores poderiam reservar um tempo

17

no começo da aula para que os alunos respondessem essa pesquisa. Os professores debateram outras

18

sugestões. A professora Miriam informou sobre a oportunidade de a comunidade acadêmica participar no

19

PPI. A professora Miriam informou sobre a reunião feita com os professores Samir e Lucia, que pautou o

20

projeto de curricularização e sugeriu que esses professores divulgassem e iniciassem isso em suas

21

disciplinas. O professor Bolívar sugeriu que a Semana de Educação Financeira, organizada por ele, poderia

22

ser vinculada à curricularização. Após relatos dos professores Samir e Lucia, a professora Miriam informou

23

que os projetos extensionistas de curricularização passariam, ainda, para apreciação do NDE. Reunião

24

Informal da Pesquisa: A professora Lucia fez esclarecimentos sobre o grupo de pesquisa e fez o convite

25

para os professores participarem do grupo de pesquisa. A professora Miriam informou que a grade horária

26

foi fechada e os professores debateram sobre o rodízio das aulas às sextas-feiras. A professora Miriam

27

esclareceu que esse rodízio começou a ser considerado a partir da decisão feita pelo colegiado em reunião

28

de comissão de curso realizada em maio de 2016. O professor Ricardo informou sobre a portaria de

29

nomeação do professor Durval, havia feito o memorando da professora substituta da professora Natasha e

30

que o RH central havia solicitado informações sobre a contratação de professor visitante para realizar o

31

processo de contratação. Acrescentou que havia feito uma reunião com a direção acadêmica, que solicitou

32

ao departamento que fizesse um levantamento da necessidade de ampliar a quantidade de professores.

33

Ordem do dia: 1. Aprovação de Ata: A minuta da ata de abril de 2018 foi aprovada, por unanimidade. 2.

34

ENADE: A professora Miriam informou que a prova do ENADE ocorreria em agosto de 2018 e sugeriu
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35

que seminários com os possíveis temas da prova deveriam ser apresentados. O professor Luis Hernan

36

relatou como foi o processo anterior, indicou que o CAAD poderia ajudar nesse processo e enfatizou a

37

importância do preenchimento dos dados do guia do estudante. A professora Gabriela perguntou à

38

representante discente qual seria o melhor meio de comunicação com os alunos e ela respondeu que seria

39

usar todas as formas possíveis. A professora Gabriela ponderou que o e-mail seria a melhor maneira. A

40

professora Cintia sugeriu que o e-mail fosse o meio de comunicação oficial. O professor Douglas

41

perguntou a Giulie se os alunos teriam ciência sobre o beneficio e a importância em realizar uma boa prova

42

no ENADE e ela respondeu que sim e os professores debateram sobre o preparo dos alunos para a prova. 3.

43

TCC: Foi definida a data limite para defesa de TCC até o dia 13/07/2018 e o depósito até o dia 22/06/2018

44

para o primeiro semestre e a data limite para depósito de 23/11/2018 para depósito para o segundo

45

semestre. A professora Nildes sugeriu e enfatizou a importância da inclusão, no regimento do TCC, da

46

submissão dos trabalhos de todos os alunos da UNIFESP ao Comitê de Ética, incluindo a Plataforma

47

Brasil, e fez esclarecimentos sobre esse procedimento. 4. Quórum nas reuniões de comissão de curso: A

48

professora Miriam perguntou qual deveria ser o quórum das reuniões da comissão de curso e os professores

49

debateram sobre a importância da participação nas reuniões. A professora Pollyana sugeriu instituir um

50

quórum mínimo. O professor Luis relatou como seria feito nas reuniões dos colegiados do campus e

51

sugeriu acrescentar uma agenda e quantidade mínima de membros no regulamento. Após discussões, nada

52

foi deliberado. 5. Devolutiva (representação discente) – consulta aos alunos sobre eletivas: A

53

representante discente Giulie relatou que foi feita uma pesquisa entre os alunos que responderam que as

54

áreas de estudo que gostariam que fossem ofertadas como eletivas seriam Marketing, Finanças e Gestão e

55

Planejamento. Acrescentou que os alunos gostaram de ser ofertada uma disciplina eletiva em inglês e

56

relatou as ponderações feitas pelos alunos sobre essa disciplina ofertada em 2017. A professora Gabriela

57

solicitou à representante discente que os alunos fizessem sugestões para essa disciplina. Giulie informou

58

quais foram as disciplinas eletivas que foram mais sugeridas pelos alunos. 6. PPI: Item pautado como

59

informe. 7. Semana de administração – participação do CAAD: As representantes do CAAD

60

informaram que a semana de administração seria realizada entre os dias 10 e 14 de setembro e que o tema

61

central seria ‘Gestão’. As alunas apresentaram uma prévia da programação das palestras, enfatizaram a

62

importância da presença dos alunos e solicitaram aos professores que indicassem palestrantes. Foi discutida

63

a questão do abono de faltas, a presença dos alunos durante essa semana, a dispensa da aula e foram feitas

64

sugestões de os alunos realizarem resumos das palestras assistidas. A professora Miriam encerrou a reunião

65

às quinze horas e vinte e nove minutos, na qual, eu, Ana Paula Rocha Garcia de Oliveira, lavrei a ata.

66
67
68
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Prof.ª Dr.ª Miriam Christi Midori Oishi Nemoto
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Coordenadora do Curso de Administração

____________________________________
Prof.ª Dr.ª Arlete Eni Granero
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Prof. Dr. Bolívar Godinho de Oliveira Filho
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Prof.ª Dr.ª Cintia Rejane Möller de Araújo
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Prof. Dr. Douglas de Lima Feitosa

____________________________________
Prof. Dr. Durval Lucas de Santos Junior
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____________________________________
Prof.ª Dr.ª Gabriela de Brelàz

____________________________________
Prof.ª Dr.ª Lucia Salmonson Guimarães Barros
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Prof. Dr. Luis Hernan Contreras Pinochet

____________________________________
Prof.ª Dr.ª Nildes Raimunda Pitombo Leite
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Prof.ª Dr.ª Pollyana de Carvalho Varrichio

____________________________________
Prof. Dr. Ricardo Luiz Pereira Bueno
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____________________________________
Prof. Dr. Samir Sayed

____________________________________
Guilie Furtani Romani
(Representação Discente)
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____________________________________

101

Ana Paula Rocha Garcia de Oliveira

102

(Assistente em Administração)
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