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Ata da terceira reunião extraordinária da Comissão de Curso de Administração da 1 

EPPEN/UNIFESP, realizada em 30.07.2020. 2 

Aos trinta dias do mês de julho de dois mil e vinte, às quatorze horas e trinta e três minutos, em 3 

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

https://meet.google.com/jcw-pfhv-uni?hs=122&authuser=0, da Escola Paulista de Política, Economia 5 

e Negócios - EPPEN/UNIFESP Campus Osasco, realizou-se a terceira reunião extraordinária de dois 6 

mil e vinte, da Comissão de Curso de Administração, com a presença dos seguintes docentes: Profs. 7 

Drs. Samir Sayed, vice-coordenador do curso de administração, Bolivar Godinho de Oliveira Filho, 8 

Claudia Terezinha Kniess, Durval Lucas dos Santos Júnior, Evandro Luiz Lopes, Gabriela De Brelàz, 9 

José Osvaldo De Sordi, Kumiko Oshio Kissimoto, Luis Hernan Contreras Pinochet, Miriam Christi 10 

Midori Oishi Nemoto, Regina da Silva de Camargo Barros, Luciana Massaro Onusic e Taís Pasquoto 11 

Andreoli; os Profs. Luis Claudio Yamaoka e Francisco Marcelo Monteiro da Rocha representando o 12 

DMD, os alunos, Bárbara de Assis Vieira – Titular, e Alessandro Marques de Sousa – Suplente, 13 

representando os discentes. Justificativas de ausências por impedimento legal, outras agendas ou 14 

afastamento: Emerson Gomes dos Santos, Arlete Eni Granero, Marcia Carvalho de Azevedo, Nildes 15 

Raimunda Pitombo Leite, Pollyana de Carvalho Varrichio, Ricardo Luiz Pereira Bueno: Pauta: 16 

Informes: Ordem do dia: 1-Semana de Administração; 2-PEC-G vagas; 3-Processos de alunos. 17 

Iniciando a reunião, o Prof. Samir explicou que devido ao extenso número de assuntos, foi marcado 18 

esta reunião extraordinária para deixar menos assuntos para a reunião ordinária que acontecerá no 19 

próximo dia 03/08/2020. Iniciou-se com o informe de uma discente matricula nº 148840 Adm. 1º ano 20 

– noturno, cursando 5 disciplinas, que está com gravidez de risco e passará por cirurgia a qual foi 21 

concedido o regime de atividades domiciliares por 3 meses, baseados na legislação e regulamentação 22 

pertinentes. O Prof. Samir informou que essa situação já fora relatada em reunião havida no período da 23 

manhã em reunião do Eixo na qual ele e o Prof. Emerson haviam participado, devido as matérias 24 

envolvidas. Passando na sequência para a Ordem do dia: 1 – Semana de Administração. O Prof. 25 

Samir fez uma breve retrospectiva dos passos para a realização da Semana de Administração, deu 26 

informe que esse mesmo assunto foi pauta na reunião do eixo que houve no período da manhã e 27 

apresentou a programação que está sendo proposta para o evento, além dos prêmios que estão sendo 28 

instituídos a partir dessa edição: Prêmio pesquisa-destaque em Administração categoria TCC e IC e 29 

Prêmio Competição de casos SEMAD 2020, com os respectivos regulamentos elaborados pela 30 

comissão constituída pelos Professores Durval Lucas, Regina Barros, Tais Pasquoto e a aluna Bárbara. 31 

O Prof. Samir fez também uma breve explanação de como será a sistemática da competição de casos 32 

SEMAD 2020, pois o evento será todo virtual. O Prof. Samir também parabenizou o Prof. Luis Hernan 33 

por ter organizado as edições anteriores da Semana de Administração. O Prof. Durval informou que o 34 

CRA enviará um representante para a abertura e encerramento da semana, falando sobre a “Era da 35 

https://meet.google.com/jcw-pfhv-uni?hs=122&authuser=0
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transformação digital” e o Caso a ser estudado na competição será o da ACM/YMCA e os desafios 36 

tecnológicos, bem como sua participação na premiação; além disso, continua o Prof. Durval, a palestra 37 

da 5ª feira tem a participação também do CRA que estará trazendo o palestrante. A Profª. Regina 38 

complementou, informando que será produzido um manual com informações de como elaborar as 39 

pesquisas, para os alunos de todas as séries; A Profª. Gabriela elogiou o trabalho e sugeriu que fosse 40 

observado o trabalho feito em Guarulhos e editais da PROEC com relação a premiações e a 41 

expectativa com relação à liberação dos alunos das aulas durante a semana. A Profª. Luciana também 42 

parabenizou a todos pelo evento e perguntou sobre qual plataforma seria utilizada para realizar o 43 

evento. Solicitou que se enviasse ofício à direção para que colocasse a DTI à disposição e informou 44 

que a procuradoria deu parecer favorável a que se pudesse fazer eventos com participação de empresas 45 

mediante “edital de participação amplo” à exemplo de como é feito com os estágios. O Prof. Durval 46 

comentou da necessidade de ser utilizado todos os canais de comunicação da Unifesp para divulgação 47 

do evento e a Profª. Gabriela complementando, ponderou que esse assunto deveria ser encampado pela 48 

direção institucionalmente para formalizar junto ao DCI e STI e transmitir, por exemplo no canal do 49 

YouTube da instituição, além da divulgação propriamente dita. Retomando a palavra, o Prof. Samir 50 

explicou a proposta de institucionalização da Semana de Administração para que ela seja um momento 51 

de congregação e divulgação não só para a comunidade, mas também extramuros já que a Eppen 52 

padece da falta de conhecimento junto à comunidade da região e, para isso, a exemplo do congresso 53 

acadêmico, que a semana seja colocada no calendário anual do curso e que durante o evento, as aulas 54 

não aconteçam de modo síncronas, durante o período de ADE e, ao voltar presencialmente, que não 55 

tenham aulas para que os discentes tenham a tranquilidade de poderem participar. Para isso, o Prof. 56 

Samir propôs à comissão que fosse deliberado que essa semana fizesse parte do calendário fixo do 57 

curso de administração. Ele informou que, inclusive, a semana foi incluída no SIEX como atividade de 58 

extensão e as inscrições se iniciam na próxima semana e os docentes do Eixo já se propuseram a 59 

liberar os alunos para participar do evento e contribuir com a dinâmica da institucionalização. A Profª 60 

Luciana levantou dúvidas devido a não ter ficado claro na convocatória de que haveria essa 61 

deliberação e se não poderia haver alguma reclamação e questionou se foi pensado de como o Eixo 62 

poderia ficar se todos os cursos solicitarem dispensa? O Prof. Samir dirimiu as dúvidas e a Profª. 63 

Gabriela fez uma provocação no sentido de se pensar para o futuro em ter uma semana do Campus que 64 

serviria para integrar todos os cursos da EPPEN mais o curso de Direito, proposta essa que teve um 65 

breve debate entre a questão da identidade dos cursos e visão de comunidade e o pensar 66 

multidisciplinarmente. Foi consenso em pensar esse encaminhamento para o futuro. Na sequência, o 67 

Prof. Samir colocou em votação o seguinte encaminhamento: Institucionalizar a semana de 68 

administração e que não haja atividades presenciais ou síncronas: 13 votos favoráveis e 1 69 

abstenção. Em seguida, o Prof. Samir sugeriu que as comissões de prêmios de tcc e competição de 70 
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casos continuem com as comissões que elaboraram as propostas, à saber: Profs. Durval, Regina e Taís 71 

sendo que ele, Prof. Samir se propõe a ajudar nessas comissões, enquanto se buscam outros 72 

consultores. A Proposta foi aprovada por 13 votos. Na sequência, foi colocado em pauta a discussão e 73 

votação o item 2-PEC-G vagas. Trata-se de convênio entre o MEC e o MRE para ofertar bolsas de 74 

graduação para alunos estrangeiros entre 18 e 25 anos que tenham proficiência em língua portuguesa e 75 

possam custear suas despesas no Brasil. Historicamente o curso nunca cedeu vaga para o programa. O 76 

Prof. Durval argumentou de que as condições para a que EPPEN receba esses alunos não mudou, ou 77 

seja não há condições de recebê-los. Seguiu-se um debate sobre os prós e contras e, como não se tinha 78 

a exata dimensão da adesão ou não dos outros cursos e dos impactos advindos, foi encaminhado que a 79 

Coordenação solicite ao NAE e às outras coordenações para identificar possíveis problemas técnicos 80 

ou pedagógicos dos alunos do PEC-G e numa próxima reunião deliberar sobre o assunto. Este 81 

encaminhamento recebeu 13 votos favoráveis. Ato contínuo, o Prof. Samir colocou em discussão e 82 

votação o último ponto da ordem do dia:  3 - Processos de alunos: Trancamento excepcional para o 1º 83 

semestre de 2020 – RA 150233 – Adm. noturno – Ingressante 2020: aprovado por unanimidade; 84 

Reversão de desistência – RA 88020 – Adm. integral – Ingressante 2013; caso aprovado, deliberar 85 

quanto à concessão de prazo para a integralização de curso: aprovado por unanimidade; Reavaliação 86 

de aproveitamento de estudos – Planejamento, Gestão e Controle da Produção de Bens e Serviços  e 87 

Experiência Empreendedora – RA 143936 – Adm. Noturno – Ingressante 2019: O encaminhamento 88 

aprovado foi: Quando voltar o regime presencial, aplicar-se-ão as provas e sendo aprovada confere 89 

aproveitamento de estudos da discente. Aprovada por maioria. Dispensas – RA  102805 – Adm. 90 

Noturno – Ingressante 2015 e RA 113673 – Adm. Integral – Ingressante 2016: ambos fizeram a UC 91 

4191 – INTRODUÇÃO À ECONOMIA (60h) – eletiva para Adm. no presente semestre. Solicitam a 92 

dispensa, caso aprovados, de cursar a UC 7653 – ECONOMIA APLICADA À GESTÃO (60h), 93 

obrigatória para o curso. Encaminhamento: Professora Claudia Kniess fará estudo para verificar se os 94 

programas de aproveitamento de estudos são equivalentes e, se compatíveis em pelo menos 75%, ela e 95 

a coordenação do curso farão o aproveitamento de estudos dos alunos. Aprovado por maioria. 96 

Esgotando-se a pauta e não tendo mais nada a ser tratado, o Professor Samir encerrou a presente 97 

reunião às 16h25 e eu, João Marcelino Subires secretariei e lavrei a presente ata. 98 
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TAE – Secretário  
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