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1

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

2

Na data de 09 de agosto de 2016, às 14 horas, na Escola Paulista de Política, Economia e Negócios, na sala

3

207, ocorreu a sétima reunião da Comissão do Curso de Administração de 2017. Estiveram presentes o

4

coordenador do curso Prof. Dr. Luis Hernan Contreras Pinochet, Prof. Ms. Emerson Gomes dos Santos,

5

Profª. Drª. Gabriela De Brelaz, Profª. Drª. Marcia Carvalho de Azevedo, Profª. Drª. Natasha Schmidt

6

Caccia Salinas, Profª. Drª. Nildes Raimunda Pitombo Leite, Prof. Dr. Samir Sayed. O professor Luis

7

iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e informou que os professores André Taue Saito, Cintia

8

Rejane Möller de Araújo, Evandro Luiz Lopes, Luciana Massaro Onusic, Pollyana de Carvalho Varrichio e

9

Ricardo Luiz Pereira Bueno e as representantes discentes Julia Angeli e Luiza justificaram ausência. O

10

professor Bolivar Godinho de Oliveira Filho justificou ausência. Não justificaram ausência os professores

11

Liége Mariel Petroni, Marcelo Moll Brandão e Miriam Christi Midori Oishi Nemoto. 1-) Informes: 1.1-)

12

Orientações gerais das rematrículas: O professor Luis informou que estariam sendo realizadas cinco

13

etapas de matrículas de acordo com os critérios da Prograd, que a professora Miriam estaria ajudando nesse

14

processo e solicitou aos professores informar vagas em sala de aula, se houver, para que a coordenação

15

possa encaminhar essa informação à secretaria acadêmica. 1.2-) Relação do nome dos alunos na pasta

16

verde: O professor Luis informou que, até o dia 12/08, a lista estaria disponível. 1.3-) Representação

17

discente: O professor Luis informou que a representação discente iria levantar quais seriam as maiores

18

dificuldades e dúvidas dos alunos sobre os contratos de estágios e que apresentariam esse levantamento na

19

próxima reunião de comissão de curso. 1.4-)Outros informes: A secretária Ana Paula informou que todos

20

os cds de TCC do curso de administração, que estavam guardados na secretaria de cursos, foram

21

encaminhados à biblioteca. A professora Márcia informou que havia registrado em uma planilha um

22

histórico de defesa de TCC e solicitou aos docentes para que encaminhassem qualquer informação faltante

23

para a secretaria de cursos. O professor Luis perguntou se alguém teria mais algum informe e a professora

24

Gabriela informou que haveria eleição da Câmara de Extensão e que esse assunto seria pautado na próxima

25

reunião da comissão de curso. O professor Luis apresentou a professora Arlete que estaria ministrando a

26

disciplina eletiva Comunicação Organizacional no curso de Administração. A professora Arlete se

27

apresentou, agradeceu a oportunidade e descreveu sua carreira na Unifesp. 2-) Ordem do dia: 2.1-)

28

Indicação de dois professores para participar do processo de eleição da CAEP: O professor Luis

29

informou que, na reunião da Congregação de 05 de agosto de 2016, foi solicitada a indicação de dois

30

nomes de professores, como representantes do curso de Administração, para participar da CAEP e passou

31

uma lista com os nomes dos professores que haviam completado o período do estágio probatório. A

32

professora Márcia relatou sua experiência como representante da CAEP. O professor Luis disse que teriam

33

até o dia 31/08 para informar os dois nomes indicados, que a professora Cintia tinha mostrado interesse e

34

sugeriu consultar os demais membros da comissão, por e-mail, para manifestar interesse e todos os

35

presentes aprovaram esse encaminhamento. 2.2-) Indicação de membro suplente do curso para
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36

participar do Conselho de Graduação: O professor Luis informou que o professor André havia

37

manifestado interesse e essa indicação foi aprovada por unanimidade. 2.3-) Indicação de um membro

38

titular do curso para participar da comissão de curricularização das atividades de extensão –

39

PROEC: O professor Luis explicou sobre a criação da comissão da curricularização e perguntou se alguém

40

tinha interesse em participar das reuniões para discussão dos 10% da curricularização e que ninguém

41

demonstrou interesse. Os professores discutiram sobre as comissões nas quais participam e que um

42

mapeamento das atividades que cada professor realiza deveria ser feito. 2.4-) Programa de Mobilidade

43

Unifesp – Universidade de Salamanca: A professora Natasha explicou sobre a parceria entre a Unifesp e

44

a Universidade de Salamanca, como seriam as bolsas e disponibilidade das vagas e que o curso de

45

administração deveria informar a Prograd o interesse em participar desse programa de mobilidade. Após

46

discussões, a maioria aprovou deliberar sobre o assunto com duas abstenções e a maioria aprovou que o

47

curso de administração estaria interessado em participar do programa, com três abstenções. 2.5-)

48

Apreciação dos trabalhos realizados no regulamento de TCC: O professor Emerson apresentou as

49

alterações no regulamento do TCC e, após discussões, todos concordaram que o novo texto do regulamento

50

poderia ser votado na reunião. Os professores discutiram e fizeram alterações no texto do regulamento, que

51

foi aprovado por unanimidade e que, posteriormente, seria publicado no site. 2.6-) Atividades

52

Complementares: Os professores discutiram sobre as modalidades das atividades complementares, porém

53

o assunto foi prejudicado para ser discutido na próxima reunião de comissão de curso. O professor Luis

54

encerrou a reunião às dezesseis horas e quarenta minutos na qual, eu, Ana Paula Rocha Garcia de Oliveira,

55

lavrei a ata.
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____________________________________
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Prof. Dr. Luis Hernan Contreras Pinochet
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Coordenador do Curso de Administração

____________________________________
Prof. Ms. Emerson Gomes dos Santos
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Prof.ª Dr.ª Gabriela de Brelàz

Prof.ª Dr.ª Márcia Carvalho de Azevedo
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Prof.ª Dr.ª Natasha Schmidt Caccia Salinas

Prof.ª Dr.ª Nildes Raimunda Pitombo Leite
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____________________________________
Prof. Dr. Samir Sayed

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