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ATA DA 1ª REUNIÃO DO NDE DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO – EPPEN/UNIFESP – 1 

REALIZADO NO DIA 27/04/2020. 2 

Aos vinte e sete dias do mês de abril de dois mil e vinte, às quatorze horas e dez minutos, em 3 

ambiente virtual através da conta institucional do google meet no endereço: 4 

https://meet.google.com/dtz-wxqv-emd?hs=122, da Escola Paulista de Política, Economia e 5 

Negócios - EPPEN/UNIFESP Campus Osasco, realizou-se a primeira reunião ordinária de 2020 6 

do NDE – Núcleo Docente Estruturante da Comissão do Curso de Administração, com a 7 

presença dos seguintes docentes: Profs. Drs. Emerson Gomes dos Santos, Samir Sayed, Bolivar 8 

Godinho de Oliveira Filho, Marcia Carvalho de Azevedo, Luis Hernan Contreras Pinochet, 9 

Evandro Luiz Lopes, Miriam Christi Midori Oishi Nemoto e Rosangela Toledo Kulcsar. Pauta: 10 

1 - Curricularização: Propostas e encaminhamentos; 2 - Ingresso SISU: Critérios. Iniciando a 11 

reunião, o prof. Emerson propôs inverter a pauta iniciando pelo item 2 da Pauta - Ingresso 12 

SISU: Critérios - aproveitando a reunião para discutir se a metodologia de ingresso irá continuar 13 

a mesma de 2019 ou definir o que seria preciso para avaliação. Como o email da prograd veio 14 

com a devolutiva até o dia 10 de maio de 2020 para homologação no Conselho de Graduação. 15 

Foi discutido nesta reunião e será dado o informe na comissão de curso. O Prof. Emerson é da 16 

dá opinião de manter como está agora e estudar com mais informações no futuro; o Prof. 17 

Hernan por sua vez, sugere ver como estão sendo preenchidas as vagas com a Profª. Luciana da 18 

direção; ela poderia dar informações de como está a relação entrada/desistências com o objetivo 19 

de diminuir a quantidade de chamadas. A Profª. Marcia é da opinião de que deve manter as 20 

notas como estão neste instante; pedir informações adicionais à PROGRAD sobre quem está 21 

saindo, sendo mais importante do que de quem está entrando. Ela sempre busca informações na 22 

secretaria e nota que invariavelmente temos as vagas preenchidas. “...Devemos resguardar a 23 

qualidade do aluno que recebemos em termos de apreensão dos conteúdos qualitativos e 24 

quantitativos...”. Acha bom receber um aluno bom; “...o curso tem recebido esses alunos...” 25 

“Percebe-se que aqueles alunos que tem dificuldades no inicio do curso são aqueles que 26 

carregam essas dificuldades até o final”. O Prof. Evandro pensa em contrário da Profª. Marcia. 27 

“Somos o único curso de universidade federal em SP”; um dos cursos de maior demanda. 28 

“Diminuir ranking não diminui o número de chamada”. “Os melhores entram em outros cursos 29 

de maior renome e forçam mais chamadas”. “Com o tempo, pensar como aumentar as notas ou 30 

aumentar o peso daquelas áreas em que o aluno deveria vir melhor, apesar das dificuldades das 31 

políticas de permanência”. Exigir mais para ter alunos melhores. Retomando a palavra, o Prof. 32 

Emerson sugere que o tópico seja retomado em conjunto com um estudo de evasão feito pela 33 

PROGRAD (histórico das notas e corte, peso, etc). A Profª. Marcia argumenta que a proposta 34 

seria a de jamais diminuir. Qualquer discussão deverá ser para o ano que vem, ao que o Prof. 35 
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Luis Hernan concorda com o Prof. Evandro: Devemos ter um aluno de excelência: o melhor 36 

aluno. ENADE duplo 5 (boa entrada). Preocupa se no início do curso se estamos completando 37 

as vagas: ter vagas ociosas. Hoje é favorável manter do jeito que estão e não fazer mudanças. A 38 

Profª. Miriam está de acordo com a fala do Prof. Evandro: dificultar a seleção desde o início, 39 

pode ajudar na redução de alunos evadidos em UCs Quantitativas; manter a pontuação; Entre 40 

2017/2019, foi feito uma tabela com pontuação e compartilhada com os professores que deram 41 

sugestões e mudou-se a pontuação; quanto a fala da concorrente FEA/USP, tem uma dúvida em 42 

relação às FATECs que não tem cursos em bacharelado e não é um concorrente direto da 43 

Federal mas acabam concorrendo. Sobram vagas nos cursos de Gestão Empresarial, muitas 44 

vagas ociosas, devemos fazer um estudo porque isso acontece. A Profª. Rosangela Kulcsar pediu 45 

a palavra para complementar: Com relação à FATEC, reafirma o que foi dito; quase em todos os 46 

cursos há muitas vagas ociosas, pois os alunos sentem dificuldades econômicas como 47 

desemprego e até falta de alimentação e transporte. Retomando a palavra, o Prof. Emerson 48 

propõe e é deliberado manter os pesos e notas; ele vai encaminhar para PROGRAD e voltamos 49 

com o estudo de Evasão no futuro. Não vamos pedir informações sem ver o resultado do estudo 50 

que a PROGRAD já enviou; Assim, faremos pedido de complementação de dados com maiores 51 

informações. Na sequência, foi colocado em discussão o ponto 1 da pauta: Curricularização: 52 

Propostas e encaminhamentos. O Prof. Emerson informa que não fará recapitulação do assunto. 53 

Será uma continuidade dos temas já tratados nas reuniões anteriores da comissão de curso. 54 

Solicita que a Profª. Marcia faça o relato de seu estudo o qual havia sido compartilhado com 55 

todos os membros do NDE. A Profª. Marcia comunica que enviou a todos do NDE informações 56 

coletadas sobre outros cursos. Já fora feito em 2011 e em outras oportunidades, pesquisa nas 57 

instituições públicas que ministram Administração (estadual e federais) e incluiu algumas 58 

particulares para comparação dos cursos. O que chamou a atenção foi a atualização dos cursos 59 

(com exceção da Federal da Bahia). A nossa proposta de curso ainda está bastante atualizada. 60 

Retomando a palavra, o Prof. Emerson propôs refletir internamente o que se quer para os cursos. 61 

Para onde queremos ir? O Prof. Bolivar busca dirimir dúvidas com a Profª. Marcia relacionadas 62 

ao estudo apresentado. Informa também que acrescentou mais 2 colunas na planilha: de média e 63 

de mediana para comparar carga horária dos cursos. A Profª. Márcia esclarece que a proposta 64 

para alterar o PPC do curso é da coordenação; e que “o NDE é um espaço privilegiado”. 65 

Parabeniza a coordenação por estar fomentando o debate. As áreas trazem a proposta e o NDE é 66 

ponto de contato do curso com as suas diferentes áreas, o que seria adequado”. “Já tem áreas 67 

bem reduzidas (contabilidade, direito, economia, métodos quantitativos)”. “Temos um número 68 

menor de professores em relação a outras universidades”...” “... De maneira nenhuma o ensino 69 

da administração nas suas grandes áreas do conhecimento deve ser sacrificado...” “...tem que 70 
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resguardar a formação técnica do nosso aluno...”  O Prof. Emerson propõe que cada membro do 71 

NDE pode coletar informações dos sub grupos de docentes/áreas e explica que a ideia não é 72 

reduzir o conteúdo e sim flexibilizar. O Prof. Hernan parabeniza a coordenação pela proposta e 73 

a Profª. Marcia pela elaboração de análise específica e detalhada com informações de outras 74 

universidades. Gostou dos números. “Temos que pensar na graduação e futuramente na pós- 75 

graduação, pois será impactado pela carga de trabalho”. Sugere ver diretrizes curriculares novas, 76 

formação especifica e técnica do administrador; habilitações se tornaram linhas de formação 77 

específica. “...O nosso curso não tem uma linha de formação específica; através dos estágios, 78 

conseguimos ver onde nossos alunos trabalham. Devemos ver interesse dos alunos”. “Sugestão 79 

para a coordenação: Identificar os grupos pois entraram novos docentes; Como diminuir ou 80 

aumentar carga de acordo com a demanda e ver interesse dos alunos (também em TCC e IC)”. É 81 

contra a redução e favorável a ampliação. Ampliar administração pois docentes novos estão 82 

entrando. Se tiver que haver alguma redução, poderia ser das UCs do Eixo. Muitas disciplinas 83 

do Eixo deveriam ser repensadas se continuam ou não. A USP reduziu geral e trouxeram para 84 

área específica de formação. Muitas eletivas; acabam se perdendo apesar do campus pensar de 85 

forma inter/multidisciplinar. Prof. Emerson: Concordou sobre as áreas trabalharem as UCs; a 86 

coordenação enviou aos docentes a informação de quem estaria em cada área, precisamos 87 

avaliar se permanece assim. Tudo bem ampliar UCs, mas como?: uma forma seriam com as 88 

eletivas e grupo de professores com UC obrigatórias, por exemplo: 3UCs para 2 docentes que 89 

ofereceriam eletivas. A Profª. Miriam indaga: Esta discussão toda veio devido a flexibilidade na 90 

área de gestão pela falta de docente ocasionado pela aposentadoria ou por questão de mudança 91 

no projeto pedagógico?  “É claro, pode ser feito um estudo e ficar com 3 UCs obrigatórias e 92 

uma optativa”. “Se a nova professora viesse ainda este ano, gostaria de compartilhar com ela”. 93 

“A urgência da reestruturação é devido a curricularização ou não?”  “Não adianta sacrificar uma 94 

determinada área por questões de tentar atender a carga horaria que nós que devemos inserir em 95 

nosso projeto pedagógico”. O Prof. Samir fez uma breve explicação da proposta da 96 

coordenação: “A proposta da coordenação apresentada na reunião da comissão de curso se 97 

baseou no currículo da FEA e FGV e um questionário respondido pelos discentes. O resultado 98 

foi a constatação do excesso de peso de UCs do Eixo no inicio do curso, tornando-o 99 

desinteressante por parte dos discentes. Isso pode ser um dos problemas da evasão”. Uma 100 

proposta “ajustada” teria 2 UC do Eixo por semestre, outra com mais alterações, inclui foco em 101 

empreendedorismo, UC de direito. No questionário, também foi constatada através da resposta 102 

dos discentes, a possível repetição de conteúdos nas UCs do eixo com as da Adm, exemplo: 103 

CRB semelhante à Economia Brasileira; Contabilidade II e de Produção que repetem conteúdos 104 

de custos de produção; Alterar Administração Financeira de curto prazo, pois UC de Produção 105 
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já tem custos (custos empresariais, contabilidade). Outra Proposta: TCC 1 e 2 (aluno no projeto 106 

de TCC não tem muito contato, confusão em atender UC ou orientador) e, em estágios do 107 

integral (colocar mais UCs no início para aluno conseguir fazer estágio ao final do curso). A 108 

seguir o Prof. Evandro, fez uso da palavra ressaltando o papel do NDE de adequação da 109 

proposta pedagógica (não pelo aluno ou pelos concursos ao perfil dos professores) pela 110 

formação e empregabilidade ao mercado, com foco em serviços (BI, ML, DS, etc). Sugere 111 

aumentar TI e métodos; reduzir UCs do Eixo; pensar no mercado. O Departamento que adeque 112 

os docentes ao PPC. Tem que preparar o profissional para a tomada de decisão e análise. O NDE 113 

tem que ter proposta para o curso no contexto atual. A Profª Rosangela, pediu a palavra, 114 

enquanto representante do Dep. Multidisciplinar (Eixo) e fez as seguintes ponderações: O que 115 

fazer com os professores que foram concursados para estas UCs? Sobre a exclusão de 116 

disciplinas do eixo, ter cautela para alterações na estrutura pedagógica do eixo. Pede para 117 

atentar para a importância do lado humanístico e alerta que o mercado muda. A Profª Marcia, 118 

pede a palavra e diz que o papel do NDE, não é pensar nos docentes; deve pensar conteúdos. 119 

Retomando a palavra, o Prof. Emerson sintetiza: foram muitos pontos: “Concordo com o foco 120 

no conteúdo e menos nas capacidades atuais (docente), mas tem vários pontos para olhar. 121 

Precisamos olhar as diretrizes (falado por Hernan), o mercado (fala do Evandro). Acho difícil 122 

deixar os docentes como algo para o departamento. A comissão precisa pensar, por exemplo, na 123 

falta de um docente para ministrar algum conteúdo. As subcomissões ficaram assim definidas: 124 

Geral e RH 5 docentes; Marketing 3; Produção 1; Finanças e contabilidade 2; Métodos e 125 

Sistemas 4. A Coordenação irá enviar aos docentes por área e cada representante das áreas do 126 

NDE fala com esse grupo. Voltaremos a nos reunir no dia 11/05/2020, para discutir os seguintes 127 

pontos: 1- Quais seriam as UCs desse grupo (conteúdo e carga), 2 - Quando seriam pre-128 

requisito. Esgotando-se a pauta e não tendo mais nada a ser tratado, o Professor Emerson 129 

encerrou a presente reunião às 16h10 e eu, João Marcelino Subires secretariei e lavrei a presente 130 

ata. 131 
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