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ATA DA 6ª REUNIÃO DO NDE DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO – EPPEN/UNIFESP 1 

– REALIZADO NO DIA 27/07/2020. 2 

Aos vinte e sete dias do mês de julho de dois mil e vinte, às quatorze horas e cinco minutos, 3 

em ambiente virtual através da conta institucional do Google Meet no endereço: 4 

https://meet.google.com/hxc-gxbj-yuh?hs=122&authuser=0, da Escola Paulista de Política, 5 

Economia e Negócios - EPPEN/UNIFESP Campus Osasco, realizou-se a sexta reunião 6 

ordinária de 2020 do NDE – Núcleo Docente Estruturante da Comissão do Curso de 7 

Administração, com a presença dos seguintes docentes: Profs. Drs. Emerson Gomes dos 8 

Santos, Samir Sayed, Bolivar Godinho de Oliveira Filho, Marcia Carvalho de Azevedo, Luis 9 

Hernan Contreras Pinochet, Evandro Luiz Lopes, Miriam Christi Midori Oishi Nemoto e o 10 

Prof. Luis Claudio Yamaoka representando o Eixo (Departamento Multidisciplinar). Justificou 11 

a ausência: Prof. Francisco Marcelo Monteiro da Rocha. Também participou como convidada 12 

a Profª. Claudia Terezinha Kniess, do Departamento Acadêmico de Administração. Pauta: 1 - 13 

Consolidação das discussões sobre o PPC. Ao abrir a reunião, o Prof. Emerson fez um 14 

resumo dos tópicos discutidos nas reuniões anteriores e breve fala sobre a importância das 15 

decisões que deveriam ser tomadas quanto à consolidação das propostas para atualização do 16 

PPC. Na sequência foi feita a apresentação de uma planilha com todas as alterações e 17 

sugestões das áreas. Primeiramente foram apresentadas as sugestões relacionadas as UCs e 18 

respectivas cargas horárias; em seguida foi a apresentada a matriz do curso com as eventuais 19 

alterações para quais as também se discutiu sobre a questão de mudança de termos e 20 

oferecimentos de disciplinas do eixo. A Profª Claudia Kniess, como convidada, fez breve 21 

explanação sobre o plano de ensino das novas UCs de extensão nas quais a mesma tem 22 

trabalhado em conjunto com a coordenação do curso. Ao mesmo tempo em que foi 23 

parabenizada pelo trabalho, recebeu dos presentes sugestões de ajustes na proposta e de 24 

cadastramento no SIEX como programa. Retomando a palavra, o Prof. Emerson encaminhou 25 

para que fossem elencadas algumas diretrizes do NDE, com base nas discussões; foi 26 

apresentado um texto em forma de parecer para ser complementado pelos membros do NDE e 27 

apresentado à posteriori pelo Prof. Emerson à reunião da Comissão de Curso do dia 28 

03/08/2020, com os seguintes dizeres: O NDE do curso de Administração, reunido na data de 29 

27 de julho de 2020, aprovou a alterações descritas no formulário 30 

“Formulário_análise_parecer_matriz_PPC_ADM_2020”. Com o objetivo de viabilizar essa 31 
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alteração, o NDE recomenda que seja apresentado em reunião da Comissão do Curso de 32 

Administração e que preferencialmente: 1- O Eixo Multidisciplinar estude a possibilidade de 33 

oferecer alguma(s) das UC(s) obrigatórias ao curso de Administração como eletivas, seguindo 34 

a diretriz geral de que cada área do curso também está reformulando o oferecimento das UCs 35 

e tornando algumas eletivas; 2- As eletivas sejam oferecidas no último ano; 3- A 36 

Curricularização da extensão no curso considere: a) Duas Unidades Curriculares (UCs) com 37 

carga horária de 180 horas para os alunos e 30 horas ou 60 horas para o docente responsável; 38 

b) Dois projetos ou um programa com dois projetos para formalização das atividades 39 

curriculares de extensão; c) Uma UC para planejamento de atividades de extensão e outra UC 40 

para a execução dessas atividades. Seguindo essas considerações, o NDE se posiciona 41 

favoravelmente às alterações no Projeto Pedagógico do Curso de Administração que se 42 

referem às alterações nas nomenclaturas, conteúdo, movimentação de UCs nos termos do 43 

curso, inclusão e exclusão de UCs, desmembramento de UCs e curricularização da extensão, 44 

conforme apresentado e discutido pela presidência do NDE na data supracitada. Este parecer 45 

foi aprovado por unanimidade pelos presentes. E não havendo nada mais a ser tratado, 46 

encerrou-se a reunião às 16h23 pelo Prof. Emerson, tendo eu, João Marcelino Subires como 47 

secretário e que lavrei a presente ata. 48 

 49 

 

____________________________________ 

Prof. Dr. Emerson Gomes dos Santos 

Coordenador do Curso de Administração 

 

 

_______________________________________ 

Prof. Dr. Samir Sayed 

Vice-coordenador do Curso de Administração 

 

 

_________________________________ 

Prof. Dr. Bolivar Godinho de Oliveira Filho 

 

 

_______________________________________ 

Prof. Dr. Luis Hernan Contreras Pinochet 

 

 

 

_____________________________________ 

Profª. Drª. Marcia Carvalho de Azevedo 

 

 

 

_______________________________________ 

Profª. Drª. Miriam Christi M. Oishi Nemoto 

 



Ministério da Educação 

Universidade Federal de São Paulo 

Campus Osasco 

NDE do Curso de Administração 
______________________________________________________________________ 

 
 

____________________________________________________________________________________ 
Rua Angélica, 100 - Osasco - SP - CEP: 06110-295 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Prof. Dr. Luis Claudio Yamaoka 

 

 

 

_______________________________________ 

Prof. Evandro Luiz Lopes 

 

 

___________________________________ 

Profª. Drª. Claudia Terezinha Kniess 

Convidada 

 

 

____________________________________ 

João Marcelino Subires 

TAE – Secretário 

 

 

 50 


