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Ata da 5ª reunião ordinária da Comissão de Curso de Administração da EPPEN/UNIFESP, 1 

realizada em 03.08.2020. 2 

No terceiro dia do mês de agosto de dois mil e vinte, às quatorze horas e sete minutos, em ambiente 3 

virtual através da conta institucional do google meet no endereço: https://meet.google.com/axn-qqef-4 

qzy?hs=122&authuser=0, da Escola Paulista de Política, Economia e Negócios - EPPEN/UNIFESP 5 

Campus Osasco, realizou-se a quinta reunião ordinária de dois mil e vinte, da Comissão de Curso de 6 

Administração, com a presença dos seguintes docentes: Profs. Drs. Emerson Gomes dos Santos, 7 

Coordenador do Curso de Administração, Samir Sayed, vice-coordenador do Curso de Administração, 8 

Bolivar Godinho de Oliveira Filho, Claudia Terezinha Kniess, Durval Lucas dos Santos Júnior, 9 

Gabriela De Brelàz, José Osvaldo De Sordi, Kumiko Oshio Kissimoto, Luis Hernan Contreras 10 

Pinochet, Miriam Christi Midori Oishi Nemoto, Regina da Silva de Camargo Barros, Arlete Eni 11 

Granero, Marcia Carvalho de Azevedo, Nildes Raimunda Pitombo Leite, Luciana Massaro Onusic e 12 

Taís Pasquoto Andreoli; o Prof. Luis Claudio Yamaoka representando o DMD, os alunos Bárbara de 13 

Assis Vieira – Titular e Alessandro Marques de Sousa – Suplente, representando os discentes. 14 

Justificativas de ausências por impedimento legal, outras agendas ou afastamento: Pollyana de 15 

Carvalho Varrichio, Evandro Luiz Lopes, Ricardo Luiz Pereira Bueno e Francisco Marcelo Monteiro 16 

da Rocha (suplente do DMD): Pauta: Informes; Ordem do dia: 1- Bancas de TCC; 2 - Regulamento de 17 

Estágio; 3- PPC do curso (anexos: minuta de parecer do NDE; UCs - controle de alterações e PPC 18 

Formato novo preenchido); 4 - Aprovação da ata da reunião do dia 08/06/2020. Iniciando a reunião, o 19 

Prof. Emerson solicitou que o Prof. Samir fizesse um breve relato sobre os temas discutidos na última 20 

reunião extraordinária do curso, havida no último dia 30/07. Baseado no relato, uma situação que teve 21 

destaque foi a de uma aluna de Adm. que teve uma gravidez de alto risco e está com seu bebê recém-22 

nascido na UTI. A Profª. Marcia e docentes do Eixo que ministram UCs do primeiro ano estão 23 

acompanhando a aluna. Houve troca de mensagens informando todas as possibilidades de 24 

continuidade ou trancamento para a aluna. A coordenação acompanhará o desenrolar dos 25 

acontecimentos nos próximos meses para ver a evolução. O Prof. Emerson também deu informes do 26 

Conselho de graduação e informou que acontecerão novas reuniões nos próximos dias em que será 27 

discutida como foi a volta às aulas. Em seguida, foi colocado em discussão o primeiro ponto de pauta 28 

da Ordem do dia: 1- Bancas de TCC: O Prof. Emerson fez a leitura da proposta do regulamento para 29 

as bancas de TCC remotas considerando o Art. 10 da portaria 2091/2020 da PROGRAD, pois já existe 30 

regulamentação no site e a dinâmica de como fazer. Esse regulamento recebeu o nº de Resolução CCA 31 

nº 02/2020 - Critérios para avaliar os Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) remotamente devido ao 32 

período em Atividades Domiciliares Especiais (ADEs). Colocada em votação, a proposta que ficará 33 

juntada à esta e será divulgada no site do curso, foi aprovada por 14 votos favoráveis e 1 abstenção. 34 

Em seguida foi colocado em discussão o ponto de pauta 2 - Regulamento de Estágio; foi apresentada a 35 
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proposta de novo formulário, novo procedimento para entrega de documentos durante o período 36 

remoto e o uso do Moodle como repositório. Após a experiência deste semestre as possíveis alterações 37 

serão feitas no regulamento. Esta proposta foi aprovada por unanimidade. 3 - PPC do curso: O Prof. 38 

Emerson fez uma retrospectiva das reuniões do NDE do curso com o objetivo da curricularização da 39 

extensão e reformulação da proposta do curso em vários aspectos. “...foram gerados 3 documentos: o 40 

parecer do NDE, a planilha com o resumo das alterações e o próprio PPC no formato exigido...” fez 41 

também um relato da exposição feita por ele e o Prof. Samir na reunião do Departamento 42 

Multidisciplinar (Eixo) que aconteceu no último dia 30/07, explicando as propostas de mudança no 43 

PPC do curso. O Departamento Multidisciplinar deliberou pela não mudança nas UCs de docentes de 44 

sua responsabilidade. Diante disso, o Prof. Emerson comenta: “...O NDE deu parecer concordando 45 

com a nova matriz (enviada pela coordenação para análise de todos), considerando as sugestões de 46 

alterações de termo de UCs do Eixo, como o eixo não concordou com a alteração, fica inviabilizada a 47 

matriz enviada. Assim, temos 2 opções: partimos da matriz atual acrescentando as novas UCs e 48 

discutimos e deliberamos as alterações mais viáveis a curto prazo já com a curricularização ou abrimos 49 

a discussão para ver se há outras opções...”. Seguiu-se um debate a respeito dos encaminhamentos. 50 

Ficou definido que a coordenação continuaria a conversar com o Eixo para tratar das propostas de 51 

mudanças de termo de algumas UCs. Finalizando a reunião, o Prof. Emerson solicitou que a Profª. 52 

Claudia Kniess fizesse uma apresentação sucinta da proposta de curricularização da extensão, feita 53 

com o apoio da coordenação e que será melhor detalhada na próxima reunião. Esgotando-se a pauta e 54 

não tendo mais nada a ser tratado, o Professor Emerson encerrou a presente reunião às 16h20 e eu, 55 

João Marcelino Subires secretariei e lavrei a presente ata. 56 
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