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Ata da Reunião Ordinária do Departamento Acadêmico de Administração – DAA da
EPPEN/UNIFESP, realizada em 23/08/2018.
1

Aos vinte e três dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, às dez horas, na sala cento e treze, na

2

UNIFESP Campus Osasco, no prédio localizado à Rua Angélica, número 100, Jardim das Flores,

3

Osasco, realizou-se a reunião do Departamento de Administração da UNIFESP Campus Osasco,

4

com a presença dos seguintes docentes: Prof. Dr. Ricardo Luiz Pereira Bueno, chefe do

5

Departamento, Prof. Dr. Bolivar Godinho de Oliveira Filho, vice chefe do departamento, Prof. Dr.

6

Durval Lucas dos Santos Júnior, Prof.ª Drª. Lucia Salmonson Guimarães Barros, Prof. Dr. Luis

7

Hernan Contreras Pinochet, Prof. Dr. Emerson Gomes dos Santos, Profª Drª Arlete Eni Granero,

8

Profª Drª Cintia Möller de Araújo, Profª Drª Gabriela de Brèlaz, Profª Drª Luciana Massaro Onusic,

9

Profª Drª Nildes Raimunda Pitombo Leite e Profª Drª Pollyana de Carvalho Varrichio e, como

10

convidada, a Prof.ª Drª Marina Faraco Lacerda Gama. Foi justificada a ausência por impedimento

11

legal dos seguintes docentes: Por afastamento exterior: Prof.ª Drª Márcia Carvalho de Azevedo.

12

Por interesses pessoais: Prof.ª Drª Natasha C. S. Salinas. Por necessidades de serviço: Prof. Dr.

13

André Taue Saito (Compromisso agendado anteriormente). Prof. Dr. Evandro Luiz Lopes

14

(Audiência de conciliação Justiça do Trabalho), Prof. Dr. Samir Sayed (compromisso agendado

15

anteriormente), Profª Drª Mirian Christi Midori Oishi Nemoto (Acompanhamento médico). Ordem

16

do dia: I. Informes: A) Representante na CmPós e dos membros da Comissão para subsidiar a

17

abertura do Concurso de Livre-docência 2018/2019; B) Representante na CPPD; C) Processos

18

Seletivos, Remoções, Redistribuições e Concursos; D) Orçamento e demandas docentes (custeio e

19

bases de dados); E) Implantação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) na UNIFESP (a partir

20

de 1º/08/2018); II. Expediente: A) Aprovação para realização de atividades Esporádicas

21

Remuneradas em Regime de DE (Prof. Dr. Emerson - Processo à disposição na secretaria do

22

Departamento); B) Apresentação do plano de trabalho da Profª Dra. Marina Faraco Lacerda Gama;

23

C) Apresentação do Projeto da Profª Dra. Arlete Eni Granero: Projeto de Extensão Comunicação

24

Organizacional (anexo); D) Apresentação dos indicadores do Departamento 2017; E) Aprovação da

25

ata da reunião ordinária de 11/07/2018 (anexa); III. Deliberação: a) Atividades a serem

26

implementadas no âmbito do Acordo de Cooperação com a Universidade do Minho. Iniciando-se

27

pelo ponto I. Informes: o Prof. Bolívar iniciou a reunião como Vice-chefe do Departamento, com

28

os informes, dando a palavra ao Prof. Emerson que iniciou informando que estava aproveitando a

29

presença de todos os docentes do Departamento para colocar em pauta o comunicado recebido pela

30

coordenação, via e-mail, acerca da participação da Unifesp na Feira do Estudante e que o Curso de
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Administração estava sendo instado a enviar representantes docentes para a referida feira. A Profª

32

Luciana Onusic pediu a palavra e fez uma explanação de como a Unifesp chegou a essa edição da

33

feira e toda a sistemática que está sendo adotada em relação às representações dos cursos, campus e

34

pessoal que representarão a universidade nos dias em que acontecerá a feira, dias 13,14 e

35

15/09/2018, no Anhembi. A profª. Luciana enfatizou a importância dessa feira para divulgação do

36

curso de Administração, principalmente o período integral que sempre tem mais vagas do que

37

candidatos. O Prof. Emerson, retomando a palavra, ficou de encaminhar o e-mail a todos os

38

docentes do departamento para que respondam diretamente à Direção Acadêmica sobre a

39

disponibilidade de participação na feira e em que horários. Retomando a palavra, o Prof. Bolívar,

40

resolveu deixar os itens A, B,C e D dos Informes, para que o Prof. Ricardo Bueno os fizesse em

41

outro momento da reunião e passou em seguida a dar informes sobre o item E) Implantação do

42

Sistema Eletrônico de Informações (SEI) na UNIFESP que já está vigendo desde o dia 01/08/2018;

43

informou que já fez o curso on line da EVG (Escola Virtual de Governo) e reafirmou a importância

44

de todos fazerem esse curso pois, de agora em diante, todos os processos deverão ser abertos,

45

encaminhados e processados por essa ferramenta, ao mesmo tempo em que avisou que nessa mesma

46

data (23/08) acontecerá no Campus Osasco, um treinamento presencial do SEI, tanto na parte da

47

manhã quanto na parte da tarde e que, se alguém se dispusesse, seria importante a presença nesses

48

treinamentos. A Prof. Luciana Onusic, em aparte, explicou que esse sistema estava sendo

49

implantado obrigatoriamente por determinação do Governo Federal em todos os órgãos da

50

Administração Pública e que o responsável pelo treinamento, estava pela segunda vez no campus e

51

veio a chamado da Direção Acadêmica para atender principalmente aos docentes que não puderam

52

fazer o treinamento anterior, visto ter sido realizado durante o período de recesso. O prof. Ricardo

53

Bueno, em aparte, informou que já havia feito o cadastramento de todos do Departamento de

54

Administração no SEI. Retornando à pauta, no ponto Informes: A) Representante na CmPós e

55

dos membros da Comissão para subsidiar a abertura do Concurso de Livre-docência

56

2018/2019; B) Representante na CPPD; o Prof. Ricardo Bueno, solicitou o concurso do Prof.

57

Emerson para que o mesmo desse informes a respeito da comissão que há um ano realiza estudos

58

visando normatizar questões relacionadas ao trabalho dos docentes. Foi informado que a comissão

59

local (do campus) não avançou, pois os departamentos chegaram a marcar, mas não compareceram

60

às reuniões e o Prof. Ricardo Bueno se prontificou a ajudar por meio de reunião com os chefes dos

61

outros departamentos e com a direção acadêmica para tentar fazer com que essa comissão saia do

62

papel. O Prof. Ricardo Bueno sugeriu que o Prof. Emerson fizesse uma apresentação em Power
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Point com os principais tópicos já levantados e a legislação correlata, para que fosse apresentada na

64

reunião que seria marcada entre os chefes de departamento. Encerrados os informes desse ponto,

65

passou-se ao seguinte: C) Processos Seletivos, Remoções, Redistribuições e Concursos: O Prof.

66

Ricardo Bueno informou que não há nenhum processo e que somente está pendente de aprovação

67

no CONSU a “Política de Professor Visitante”. O Departamento já tem um Professor visitante e,

68

caso após a aprovação pelo CONSU seja designada mais uma vaga para professor visitante, terá que

69

ser realizado um processo seletivo, mas somente para 2019, tendo em vista o processo eleitoral de

70

2018. Ato contínuo, passou-se para o próximo ponto dos informes: D) Orçamento e demandas

71

docentes (custeio e bases de dados); O Prof. Ricardo informou que iria reencaminhar a planilha

72

com demandas de custeio e bases de dados que havia encaminhado a todos para que fossem

73

atualizadas e devolvidas junto com o relatório de atividades de 2017, com o objetivo de apresentá-

74

los na congregação de setembro ou outubro. O Prof. Ricardo franqueou a palavra a quem tivesse

75

mais informes: A Profª Cíntia deu informes referentes à Câmara de Extensão a qual iria produzir

76

alguns vídeos por intermédio do estagiário de comunicação, Matheus Modina, sobre os projetos e

77

programas de extensão realizados no âmbito do Campus e aprovados pela câmara de extensão da

78

EPPEN, ao qual era solicitado todo o apoio. A Profª Cintia também informou que já não participaria

79

mais na próxima reunião da câmara de extensão, pois seu mandato já estaria expirado. Retomando a

80

palavra, o Prof. Ricardo Bueno fez um agradecimento público pela atuação da Profª Cíntia junto à

81

Câmara de extensão. Na sequência, passou-se para o ponto II. Expediente: A) Aprovação para

82

realização de atividades Esporádicas Remuneradas em Regime de DE; O Prof. Ricardo Bueno,

83

apresentou o pleito do Prof. Dr. Emerson Gomes dos Santos para realização de atividades

84

esporádicas remuneradas em regime de DE, informando que havia analisado o processo e não havia

85

por parte dele nenhum óbice, ainda mais que não afetaria as atividades e traria visibilidade externa

86

ao departamento, por isso, recomendava a aprovação. Chamado a se pronunciar, o Prof. Emerson

87

explicou que o processo é fruto de um edital entre um órgão das Nações Unidas (ONU) Populações

88

e a ENAP para estudo referente a uma carreira específica do governo federal, que está relacionada a

89

uma área de sua especialidade que é de amostragem/censo e o trabalho será feito à distância, pois a

90

coleta será feita por outra equipe. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. Em

91

seguida, o Prof. Ricardo Bueno colocou o próximo ponto para apreciação: B) Apresentação do

92

plano de trabalho da Profª Dra. Marina Faraco Lacerda Gama. O Prof. Ricardo Bueno, abriu

93

esse ponto explicando que a Profª Marina Faraco é a primeira professora substituta a fazer a

94

apresentação de seu plano de trabalho e o fará devido ao tempo em que ficará substituindo a
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professora titular. A Profª Marina fez uma explanação de seu plano de trabalho utilizando-se de

96

apresentação em PowerPoint e alguns anexos, os quais serão posteriormente encaminhados aos

97

membros do departamento e deixou um livro da área de direito, no qual participa com alguns

98

artigos, para doação à biblioteca da EPPEN. Após a apresentação, o Prof. Ricardo colocou o plano

99

de trabalho em votação o qual foi aprovado por unanimidade. Em seguida, o ponto E) Aprovação

100

da ata da reunião ordinária de 11/07/2018 foi colocado em discussão, também invertendo a pauta

101

e foi aprovado com duas abstenções. Na sequência, o Prof. Ricardo Bueno colocou em pauta o

102

ponto D) Apresentação dos indicadores do Departamento 2017: O Prof. Ricardo Bueno fez uma

103

apresentação com gráficos dos primeiros dados coletados em google forms que foram enviados

104

pelos docentes do departamento de administração para compor o relatório do ano de 2017. Após

105

ponderações e sugestões, esses indicadores e o formulário serão ajustados para trazer um retrato

106

mais fiel do que o departamento produziu. Na sequencia, o Prof. Ricardo Bueno, colocou em

107

discussão o item da pauta III. Deliberação: a) Atividades a serem implementadas no âmbito do

108

Acordo de Cooperação com a Universidade do Minho, dando a Palavra ao Prof. Bolívar Godinho, o

109

qual expôs os principais pontos do termo de cooperação “guarda Chuva” que é válido por 5 anos e

110

as possibilidades decorrentes desse acordo. O termo será aditivado para ter agregada todas as

111

propostas que um “Grupo de Trabalho” a princípio formado pelos Professores Ricardo Bueno,

112

Bolívar Godinho e Cintia Möller de Araújo, que posteriormente apresentarão em minuta com as

113

principais demandas, depois de ouvido o Departamento de Administração e os demais

114

Departamentos da EPPEN, e posteriormente será submetido ao Departamento de Relações

115

Internacionais da Unifesp e demais trâmites. E, por último, retomando um ponto da pauta que havia

116

sido invertido devido a breve ausência da interessada, O Prof. Ricardo Bueno, colocou em

117

discussão o ponto C do Expediente: Apresentação do Projeto da Profª Dra. Arlete Eni

118

Granero: Projeto de Extensão Comunicação Organizacional, com a apresentação feita pela

119

Profa. Arlete Granero da proposta da Revista/Extensão cujo nome será “Repense” e será produzida

120

pelos alunos de administração na eletiva de Comunicação Organizacional. Será “do” e “para”

121

Administração e também será aberta aos demais departamentos da EPPEN, definidas as colunas e

122

serão produzidas 2 edições: uma no final de 2018, em novembro e outra no meio do 2º semestre de

123

2019, sendo que as 2 edições já ficarão produzidas neste segundo semestre de 2018. Colocado em

124

votação, o projeto foi aprovado por unanimidade. Com esse último ponto, O Prof.ª Dr. Ricardo

125

Bueno encerrou a reunião às 11h51, na qual, eu, João Marcelino Subires, registrei a presente sessão

126

e lavrei a ata.
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