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ATA DA 9º REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 2018

2

Na data de 01 de novembro de 2018, às onze horas, na Escola Paulista de Política, Economia e Negócios,

3

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

4

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

5

Emerson Gomes dos Santos , Prof.ª Dr.ª Arlete Eni Granero, Prof. Dr. Bolivar Godinho de Oliveira Filho,

6

Prof. Dr. Douglas de Lima Feitosa, Prof. Dr. Durval Lucas dos Santos Júnior, Prof. Dr. Evandro Luiz

7

Lopes, Prof.ª Dr.ª Gabriela de Brelàz, Prof.ª Dr.ª Lucia Salmonson Guimarães Barros, Prof. Dr. Luis

8

Hernan Contreras Pinochet, Prof.ª Dr.ª Márcia Carvalho de Azevedo, Prof.ª Dr.ª Marina Faraco Lacerda

9

Gama, Prof.ª Dr.ª Nildes Raimunda Pitombo Leite, Prof. Dr. Ricardo Luiz Pereira Bueno, Prof. Dr. Samir

10

Sayed a representante discente Guilie Furtani Romani. Os professores André Taue Saito, Cintia Rejane

11

Möller de Araújo, Luciana Massaro Onusic, Pollyana de Carvalho Varrichio e Rosângela Toledo Kulcsar

12

justificaram ausência. O secretário executivo, Ricardo Vieira Bertoldo, secretariou a reunião. A professora

13

Miriam iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e prosseguiu com os INFORMES: 1-)

14

ENADE: A professora Miriam informou sobre as dúvidas dos discentes em relação ao questionário

15

ENADE, se deveriam ou não responder. 2-) UC´s com atividades de extensão: A professora Miriam

16

informou que as atividades de extensão das disciplinas dos professores Arlete, Bolívar e Samir foram

17

comunicadas à Câmara de Extensão, porém a disciplina do professor Samir seria ofertada, somente, no

18

segundo semestre de 2019. A professora Arlete informou que, na última reunião da Câmara de Extensão,

19

ocorreu a transição para a nova coordenação composta pelo professor Celso, como coordenador e ela, como

20

vice coordenadora. Acrescentou que a professora Márcia e ela entenderam diversos trâmites, esclarecidos

21

durante a Câmara e informou sobre outros assuntos tratados. A professora Lucia informou que os primeiros

22

workshops do Ateliê de Pesquisa ocorreriam nos dias 14 e 21 de novembro, com o tema “Escrita e

23

Produção de Artigos Acadêmicos” com objetivo de contribuir à comunidade acadêmica e disse que a

24

divulgação ainda não era oficial, pois o evento ainda estaria sendo cadastrado no SIEX. Informou também

25

sobre o workshop “Seminário de Pesquisa”, programado para ocorrer uma vez por mês, aconteceria no dia

26

3 de dezembro, às 14 horas, com a temática na área de Marketing. A professora Arlete informou sobre o

27

projeto de extensão da revista REPENSE e que receberiam um convite para participar do conselho editorial

28

e fez esclarecimentos sobre sua composição. A professora Márcia informou que a estudante canadense

29

retornou ao país de origem, pois estaria com problemas de saúde e que pretendia voltar ao Brasil assim que

30

melhorasse. Informou que dois alunos do curso de Administração foram indicados para bolsa de estudos,

31

por seis meses na Universidade de Windsor, e fez esclarecimentos sobre qual seria o tipo de bolsa.

32

Acrescentou que seis projetos de TCC, de alunos que ainda não tinham orientador, seriam pautados na

33

reunião de dezembro já que estaria prevista a discussão das regras do TCC e fez esclarecimentos sobre a

34

disciplina “Projetos de TCC”. O professor Emerson perguntou quantos alunos estariam com seus projetos
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35

prontos, a professora Márcia respondeu que, até aquele momento, seriam cinco alunos e o professor

36

Emerson sugeriu que todos poderiam contribuir, na próxima reunião, com sugestões no texto do regimento

37

e se ofereceu para ajudar a cruzar as informações da lista de alunos enviada pela secretaria de graduação

38

com a lista feita pela professora Márcia, com o objetivo de criar uma lista definitiva a fim de se ter maior

39

controle sobre o andamento dos trabalhos dos alunos. A professora Márcia sugeriu alguns projetos para a

40

professora Marina orientar. A professora Miriam informou que encaminhou a todos os docentes um

41

arquivo divulgando ações, a pedido do NAE. ORDEM DO DIA: 1-) Extensão do prazo de

42

integralização de Cristiane Somerfeld: A professora Miriam relatou o pedido e a justificativa da aluna,

43

que estaria faltando apenas o TCC para completar o curso. O professor Emerson disse que acreditava que o

44

trabalho estaria sendo bem encaminhado pelo professor Samir, pois havia recebido um convite para ser

45

membro da banca dessa aluna. A professora Gabriela se mostrou favorável a esse pedido por conta do bom

46

desempenho aluna. A professora Márcia relembrou a discussão do assunto feita na Câmara de Graduação e

47

sugeriu que um regulamento fosse feito, pois os casos que chegariam à comissão deveriam ser de

48

excepcionalidade. Os artigos que versam sobre o assunto no regimento da PROGRAD foram consultados, o

49

professor Emerson leu a carta com o pedido da aluna e os professores discutiram os motivos e seu

50

desempenho no curso. O professor Ricardo sugeriu prejudicar o assunto para discussão em próxima

51

reunião. O professor Luis Hernan disse que o relato do professor Samir, que não estaria presente na

52

reunião, seria importante a fim de buscar melhor encaminhamento para essa solicitação. O professor

53

Emerson perguntou qual seria o motivo de atrasar a discussão e decisão do assunto e quais seriam as

54

informações faltantes. Acrescentou que não via a necessidade de postergar e escutar o relato do professor

55

Samir e que se fosse necessário criar regras, que deveria ser na presente reunião. A professora Márcia se

56

mostrou preocupada em deliberar sem pensar nas regras anteriores, que o depoimento do Samir seria

57

fundamental para tomar uma decisão e sugeriu postergar isso para dezembro. A professora Nildes registrou

58

que tinha sido contemplada com os dizeres dos professores Emerson e Márcia, mas que se sentia indignada

59

com o trato dado pela comissão de curso em relação ao TCC, pois TCC, dissertação e tese, de acordo sua

60

proporção, mereciam ser orientados e exigidos com qualidade. Acrescentou que a elaboração do TCC seria

61

o primeiro trabalho cientifico de peso na vida de um estudante. O professor Emerson começou a relembrar

62

casos anteriores e a professora Nildes o interrompeu dizendo que havia presenciado alunos protocolando

63

seus trabalhos dois dias antes da banca e disse que poderiam ‘rasgar’ a revisão feita e que não concordava

64

com qualquer arbitrariedade que poderia ser feita. Nesse momento, o professor Samir chegou à reunião,

65

relatou o caso da aluna e esclareceu dúvidas dos professores. Após isso, a professora Gabriela disse que

66

entendeu que a aluna estaria fazendo um bom trabalho e a professora Nildes disse que se sentia confortável

67

para tomar a decisão, concordava com o professor Samir sobre o rendimento da aluna e confiava

68

plenamente na avaliação dele. Após outras discussões, foi deliberado que o assunto seria pautado na
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próxima reunião, considerando que a aluna teria um bom desempenho na defesa do seu TCC. 2-) Extensão

70

do prazo de integralização de José Raphael Teodoro: A professora Miriam relatou o pedido do aluno e

71

informou que faltava, apenas, a UC Matemática para integralizar o curso. A professora Márcia enfatizou

72

que seria temerária para tal deliberação, pois seria prematura sem a criação dos critérios. O professor

73

Douglas apresentou dúvidas sobre isso. O professor Emerson perguntou quais seriam os critérios definidos

74

anteriormente e o professor Ricardo respondeu que estariam buscando isso. O professor Samir fez relatos

75

do desempenho do aluno. O professor Emerson sugeriu aprovar e fazer os critérios mínimos para decidir na

76

presente reunião ou trazer critérios para a próxima reunião prejudicando o item, correndo o risco de atrasar

77

a decisão. O professor Samir respondeu a pergunta do professor Ricardo dizendo quais seriam os prejuízos

78

para o aluno se seu pedido fosse postergado para a reunião de dezembro. O professor Emerson sugeriu dois

79

encaminhamentos, aprovar na presente reunião sem critérios, ou postergar para a reunião de dezembro,

80

com critérios. A professora Nildes disse que o professor Samir havia apresentado um critério que deixaria o

81

aluno em segurança para concluir a disciplina. A professora Márcia disse que não teria certeza se os

82

critérios tinham sido discutidos e completamente aprovados e frisou que eles deveriam ser definidos. A

83

professora Nildes disse que tinha a sensação de que estariam usando os critérios de quem seria a bola da

84

vez, que se não estariam sendo lembrados porque não eram tão fundamentais assim, porque se fossem, não

85

seriam esquecidos de maneira que novos deveriam ser feitos. Acrescentou que os novos critérios deveriam

86

ser escritos, respeitados para evitar retrabalho e que seria improcedente se deliberasse ou não na presente

87

reunião, com base em critério atual porque estaria usando ‘dez pesos e dez medidas’ nas decisões da

88

comissão e que não estaria propensa a participar disso. Acrescentou que as decisões deveriam ser baseadas

89

em critérios consubstanciados, não fazendo pouco caso do aluno, que a representante discente deveria ser

90

respeitada para representar respeito junto aos discentes e disse que estaria muito indignada com os

91

posicionamentos apresentados na reunião. A professora Márcia relembrou que, em reunião da Câmara de

92

Graduação, já tinha sido reprovado pedido de extensão de prazo por uma UC porque não se enquadrava em

93

caso de excepcionalidade e que isso deveria ser verificado nos motivos do aluno. Ponderou que o aluno

94

tinha sido reprovado três vezes na disciplina e que isso, em outras instituições o faria perder o direito a

95

matricula. A professora Nildes frisou que não estariam em outras instituições, e sim, na UNIFESP e a

96

professora Márcia pediu para que não fosse interrompida e continuo dizendo que o grupo de professores do

97

curso de Administração deveria decidir coletivamente qual critério que julgaria procedente. O professor

98

Ricardo agradeceu aos professores pelo tempo em debater esse assunto que seria relevante, disse que se

99

sentia incomodado porque as pessoas tinham direito de opinar e de ninguém ficar policiando a opinião do

100

outro. A professora Nildes se mostrou indignada, alegando que haveria ditadura dentro da comissão e o

101

professor Ricardo pediu para que ela respeitasse as pessoas que estariam presentes e a professora Nildes

102

respondeu que respeitaria se retirando da reunião para ser respeitada. E o professor Ricardo respondeu que
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ela poderia fazer como quisesse e frisou que as pessoas deveriam respeitar a opinião dos outros, podendo

104

expressar livremente suas próprias, não apresentando esse tipo de comportamento abusivo que depõe contra

105

os professores na frente dos alunos. Acrescentou que seria muito ruim esse comportamento perante os

106

alunos e pediu desculpas à representante discente. O professor Bolívar disse que os ânimos deveriam ser

107

acalmados para discussão do ponto e evitar discussões mais extremadas. O professor Emerson voltou com a

108

discussão do ponto e sugeriu decidir ou não, na presente reunião, os três casos de integralização, não

109

considerando critérios, ou não fazer a votação e pautar na próxima reunião com critérios. Após outras

110

discussões, foi aprovado, por maioria dos votos, que os casos de extensão de integralização seriam

111

pautados na próxima reunião de dezembro, com responsabilidade de se trazer critérios. A professora

112

Márcia orientou que fosse definido, nos critérios, o que seria excepcional. 3-) Extensão do prazo de

113

integralização de Thiago Soares: Prejudicado para próxima reunião. 4-) Validação de UC´s ofertadas

114

multi-campi como eletiva ou optativa: Foi aprovado, por unanimidade, que todas as UCs apresentadas

115

seriam validadas como eletivas. 5-) Congresso acadêmico 2019: A professora Miriam informou que

116

ocorreria entre os dias 03 a 06 de junho de 2019 e que foi solicitado que nenhuma atividade acadêmica não

117

relacionada ao Congresso fosse aplicada nesse período. Informou que todos os campi organizariam seu

118

Congresso e que haviam solicitado a indicação de dois alunos para ajudar na organização do evento que

119

tem como tema: “Unifesp 25 anos”. Acrescentou que haveria transmissão simultânea entre os campi, com

120

palestras no tema de envelhecimento e sustentabilidade e a professora Miriam solicitou a indicação de

121

possíveis patrocinadores para custear os prêmios a serem sorteados. 6-) Formação Continuada

122

Docente/PROGRAD: A professora Miriam informou o professor Daniel Huertas, do departamento

123

Multidisciplinar, solicitou sugestões das comissões de curso sobre os três pontos do texto da PROGRAD:

124

1- Atuação do professor; 2- Concepções de desenvolvimento docente; 3- valorização institucional das

125

ações de desenvolvimento docente. Os professores fizeram ponderações sobre os pontos propostos. A

126

professora Miriam solicitou encaminhar as sugestões que seriam compiladas e encaminhadas por ela. 7-)

127

Revisão do estágio: Item prejudicado para ser discutido na próxima reunião. 8-) Regulamento da

128

Representação Discente: As sugestões da professora Marina, no texto, foram aprovadas e, após revisão, o

129

regulamento foi aprovado, por unanimidade. A professora Miriam encerrou a reunião às treze horas e

130

cinco minutos, na qual, eu, Ana Paula Rocha Garcia de Oliveira, lavrei a ata.

131
132
133

____________________________________

134

Prof.ª Dr.ª Miriam Christi Midori Oishi Nemoto

135

Coordenadora do Curso de Administração

____________________________________
Prof. Dr. Emerson Gomes dos Santos
Vice Coordenador do Curso de Administração

136
Pág(s).4/5

Ministério da Educação
Universidade Federal de São Paulo
CAMPUS OSASCO

137
138
139

____________________________________
Prof.ª Dr.ª Arlete Eni Granero

____________________________________
Prof. Dr. Bolivar Godinho de Oliveira Filho
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142
143

____________________________________
Prof. Dr. Douglas de Lima Feitosa

____________________________________
Prof. Dr. Durval Lucas dos Santos Júnior
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145
146
147

____________________________________
Prof. Dr. Evandro Luiz Lopes

____________________________________
Prof.ª Dr.ª Gabriela de Brelàz

148
149
150

____________________________________

151

Prof.ª Dr.ª Lucia Salmonson Guimarães Barros

____________________________________
Prof. Dr. Luis Hernan Contreras Pinochet

152
153
154
155

____________________________________
Prof.ª Dr.ª Márcia Carvalho de Azevedo

____________________________________
Prof.ª Dr.ª Marina Faraco Lacerda Gama

156
157
158
159

____________________________________
Prof.ª Dr.ª Nildes Raimunda Pitombo Leite

____________________________________
Prof. Dr. Ricardo Luiz Pereira Bueno

160
161
162
163

____________________________________
Prof. Dr. Samir Sayed

____________________________________
Guilie Furtani Romani
(Representação Discente)

164
165
166

____________________________________

167

Ana Paula Rocha Garcia de Oliveira

168

(Assistente em Administração)
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