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ATA DA 8º REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CURSO DE ADMINISTRAÇÃO

2

Na data de 06 de setembro de 2016, às 14 horas, na Escola Paulista de Política, Economia e Negócios, na

3

sala 112, ocorreu a oitava reunião da Comissão do Curso de Administração de 2017. Estiveram presentes o

4

coordenador do curso Prof. Dr. Luis Hernan Contreras Pinochet, a vice coordenadora do curso Profª. Dra.

5

Miriam Christi Midori Oishi Nemoto, Prof. Dr. André Taue Saito, Prof. Dr. Bolivar Godinho de Oliveira

6

Filho, Profª. Drª. Cintia Rejane Möller de Araújo, Prof. Ms. Emerson Gomes dos Santos, Prof. Dr. Evandro

7

Luiz Lopes, Profª. Drª. Gabriela De Brelaz, Profª. Drª. Marcia Carvalho de Azevedo, Profª. Drª. Nildes

8

Raimunda Pitombo Leite, Prof. Dr. Ricardo Luiz Pereira Bueno, e a discente Julia Angeli. Justificaram

9

ausência os professores Luciana Massaro Onusic, Natasha Schmidt Caccia Salinas, Pollyana de Carvalho

10

Varrichio. Não justificaram ausência os professores Liége Mariel Petroni, Marcelo Moll Brandão, Samir

11

Sayes e a discente Luiza de Assis Pereira. O professor Luis iniciou a reunião agradecendo a presença de

12

todos, informou sobre a reunião da FAP e sugeriu aos docentes que participassem dela. 1-) Informes:

13

Eleição representação do Eixo Comum no NDE e Comissão de Curso: O professor Luis informou que a

14

professora Liége solicitou seu desligamento como representante do Eixo Comum na reunião de comissão

15

de curso de administração, que ela havia explicado os motivos disso e que ele havia convidado a professora

16

Rosângela para ser a nova representante. Informações sobre a CAEP: O professor Luis informou o

17

resultado final das eleições para representação docente na CAEP. Orientações da Reunião da Comissão

18

de curricularização das atividades de extensão – PROEC: O professor Luis informou que a PROEC

19

formou um grupo de estudo para a curricularização das atividades de extensão e que a professora Cintia

20

havia indicado o nome dele para ser representante do curso de Administração na comissão. Acrescentou

21

que havia participado de duas reuniões na reitoria e que as professoras Raiane ou Simone estariam

22

participando das próximas reuniões da Câmara de Graduação para explicar como seria operacionalizada

23

essa atividade de curricularização. O professor Luis relatou a pauta dessas reuniões que participou e

24

informou sobre a nova plataforma do SIEX e a sua integração com a pasta verde. As professoras Cintia e

25

Gabriela relataram suas impressões sobre essa nova plataforma. Departamento de Administração: O

26

professor Ricardo informou sobre a nomeação dos chefes de departamento, explicou o motivo do nome

27

dele ainda não ter sido nomeado, que seria enviada uma minuta do regimento do departamento para todos e

28

que uma reunião do departamento ocorreria em outubro. Câmara de Graduação e Conselho de

29

Graduação: A professora Miriam informou as pautas das últimas reuniões que ocorreram em agosto.

30

Comissão de Horários: O professor Luis informou que o planejamento para o ano de 2017 estaria quase

31

completo, que os concursos para as áreas de marketing e de sistemas de informações estariam com as

32

inscrições abertas e quais pontos que deveriam ser trabalhados no projeto pedagógico, destacando a

33

necessidade de revisão da carga horária de aula de cada docente. Guia do estudante: O professor Luis

34

informou que o guia do estudante enviou um e-mail à coordenação informando que o curso de

35

administração tinha sido pontuado com a nota quatro, explicou quais seriam os critérios de avaliação
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36

utilizados e que o objetivo seria atingir a nota cinco. Mapeamento das comissões, órgãos colegiados, e

37

atividades desenvolvidas pelos docentes: O professor Luis informou sobre a importância desse

38

mapeamento e que todos deveriam encaminhar um e-mail à secretária Ana Paula informando quais seriam

39

suas atividades. Próxima reunião: O professor Luis informou que a reunião do mês de outubro seria

40

realizada em 05/10/2016. 2-) Ordem do dia: Análise e aprovação do Regulamento de Atividades

41

Complementares: O professor Emerson apresentou qual seria a ideia geral para o novo regulamento.

42

Foram discutidas as ideias gerais e o detalhamento da pontuação para cada atividade. A representante

43

discente Julia chegou à reunião durante essa discussão. A professora Nildes questionou os motivos da carga

44

horária das atividades complementares serem de 240 horas. O professor Luis explicou os dois atos

45

normativos do MEC que regem sobre atividades complementares. A professora Gabriela sugeriu que o

46

professor Emerson poderia se reunir com os alunos para ouvir a opinião deles sobre o novo formato. Após

47

discussões, o professor Ricardo sugeriu ao professor Emerson que fizesse um piloto, que consultasse os

48

alunos para esclarecer as dúvidas e que apresentasse à comissão em próxima reunião. A representante

49

discente Julia disse que a grande dificuldade dos alunos seria de encaixar as horas nas atividades.

50

Concursos: O professor Luis informou que ele e o professor Evandro montariam uma proposta de bancas

51

para os dois concursos. Eleição representante da CAEC: A professora Gabriela disse que tinha interesse

52

em se candidatar e a professora Cintia disse que tinha interesse em ser indicada como representante do

53

curso de Administração e todos aprovaram as duas indicações, por unanimidade. Eleições Representação

54

discente: A discente Julia explicou que o seu mandato estaria ao fim, que um novo processo eleitoral

55

ocorreria no próximo mês e que faria a divulgação das novas eleições para os alunos, incentivando a

56

composição das chapas. Convênios de Estágios: A discente Julia relatou que houve seis casos em que os

57

alunos perderam a vaga de estágio devido a demora da procuradoria da Unifesp em avaliar o contrato de

58

convênio. A professora Márcia sugeriu que a representação discente elaborasse um relatório relatando esse

59

problema. O item foi prejudicado para discussão na próxima reunião. O professor Luis encerrou a reunião

60

às dezesseis horas e dez minutos na qual, eu, Ana Paula Rocha Garcia de Oliveira, lavrei a ata.

61
62
63
64

____________________________________

____________________________________

65

Prof. Dr. Luis Hernan Contreras Pinochet

66

Coordenador do Curso de Administração

Vice Coordenadora do Curso de Administração

____________________________________

____________________________________

Prof.ª Dr.ª Miriam Christi Midori Oishi Nemoto

67
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Prof. Dr. André Taue Saito

Prof. Dr. Bolivar Godinho de Oliveira Filho
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____________________________________

____________________________________
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Prof.ª Dr.ª Cintia Rejane Möller de Araújo

Prof. Ms. Emerson Gomes dos Santos
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____________________________________
Prof. Dr. Evandro Luiz Lopes

______________________________________
Prof.ª Dr.ª Gabriela de Brelàz
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____________________________________
Prof.ª Dr.ª Márcia Carvalho de Azevedo

____________________________________
Prof.ª Dr.ª Nildes Raimunda Pitombo Leite
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____________________________________
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Prof. Dr. Ricardo Luiz Pereira Bueno

____________________________________
Julia Angeli
(Representação Discente)
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____________________________________
Ana Paula Rocha Garcia de Oliveira
(Assistente em Administração)
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