
Ministério da Educação 

Universidade Federal de São Paulo 

Campus Osasco 

Departamento Acadêmico de Administração 

 
 

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

Ata da Reunião Ordinária do Departamento Acadêmico de Administração - 1 

EPPEN/UNIFESP, realizada em 04.03.2020. 2 

No quarto dia do mês de março de dois mil e vinte, às quatorze horas e vinte minutos, na sala 3 

103, da Escola Paulista de Política, Economia e Negócios - EPPEN/UNIFESP Campus Osasco, 4 

localizada à Rua Angélica, número 100, Jardim das Flores, Osasco, realizou-se a reunião 5 

ordinária do Departamento Acadêmico de Administração, com a presença dos seguintes 6 

docentes: Profs. Drs., Bolivar Godinho de Oliveira Filho, Chefe do Departamento,  Durval 7 

Lucas dos Santos Júnior, vice-chefe do Departamento,  Emerson Gomes dos Santos, Evandro 8 

Luiz Lopes, Tais Pasquoto Andreoli, Márcia Carvalho de Azevedo, Gabriela de Brelàz, Luís 9 

Hernan Contreras Pinochet, Ricardo Luiz Pereira Bueno e Luciana Massaro Onusic, Foram 10 

justificadas as ausências por impedimento legal, outras agendas ou afastamento, dos 11 

seguintes docentes: Profs. Drs. Arlete Eni Granero, Miriam Christi Midori Oishi Nemoto, 12 

Samir Sayed, José Osvaldo De Sordi, Pollyana de Carvalho Varrichio e Nildes Raimunda 13 

Pitombo Leite. Não apresentou justificativa: André Taue Saito. Pauta: Informes - Informe 14 

sobre o andamento das novas contratações; - Planilha de atividades de gestão dos docentes; - 15 

Outros. Deliberações: - Aprovação das atas dos dias 09/10/2019 e 04/12/2019; - Solicitação da 16 

profª. Cintia Möller do título de professora afiliada; - Uso do e-mail institucional; - Renovação 17 

do contrato da Profa. Regina da Silva Barros; - Indicação de docente para Coordenar a UC 18 

atividades complementares; - Indicação de docente para atuar como suplente na câmara de 19 

extensão devido a saída da Profª. Marina Faraco; - Indicação de representante do curso de 20 

administração na Comissão de Apoio à Biblioteca. Datas das reuniões do departamento. 21 

Iniciando os trabalhos, o Prof. Bolivar começou dando informes sobre o andamento das novas 22 

contratações: ele trouxe 2 informes da reitoria: um de 18/02, versando sobre o ofício do MEC, 23 

sobre providências que a universidade vem tomando com outras instituições e outros 24 

interlocutores junto à outras autoridades e órgãos governamentais cujo documento encontra-se 25 

no site da UNIFESP e o de 19/02, refere-se a outra nota de esclarecimento sobre as Progressões 26 

de carreiras e verbas indenizatórias, informando que não seriam objeto de cortes. Sobre a profª. 27 

Substituta da Profª. Pollyana foi feito todo o processo, assinaturas, foi encaminhado e, segundo 28 

a Profª. Luciana informou ao Prof. Bolivar, a diretriz na reitoria, seria a não abertura de 29 

concurso, pois “eles querem que esses professores que já foram aprovados sejam contratados, 30 

inclusive os substitutos que foram aprovados não foram contratados, para depois abrir os outros 31 

concursos, então o nosso concurso está lá parado esperando essa decisão da reitoria”. O Prof. 32 

Ricardo Bueno pediu a palavra e contestou a forma como estava sendo conduzida a questão, 33 

pois os Processos Seletivos Simplificados tem a validade de 1 ano. Ele disse que o que poderia 34 

estar acontecendo é que a questão poderia estar sendo conduzida internamente, formalmente, 35 
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para atender a situação da maneira em que estava se apresentando no momento, mas do ponto 36 

de vista formal uma coisa não tinha nada a ver com a outra. Outra digressão do Prof. Ricardo foi 37 

sobre a dificuldade administrativa da universidade em entender os prazos e portarias do governo 38 

que mexem com a reposição das vagas. Retomando a palavra, o Prof. Bolivar trouxe a 39 

informação sobre a “competição” entre a ESPM, FEA/USP, EPPEN/UNIFESP, Universidade de 40 

Illinois, contato feito pelo Prof. Hernan e que ficará sob a coordenação dos Profs. Bolivar e 41 

Evandro. Foram escolhidos 7 alunos a partir do histórico escolar e pedido para se inscreverem. 42 

Todos foram aceitos. Foram 9 alunos da ESPM, 8 da FEA, 3 ficaram em lista de espera 43 

aguardando desistências. O cronograma é: dia 10/03 apresentação da AMBEV; dia 16/03 Happy 44 

Hour; dia 17/03 às 9h, aula da FEA/USP de Marketing e dia 17 e 18 complementando com 45 

alunos da Universidade de Illinois. O Prof. Bolivar irá pedir para a discente Bárbara, 46 

representante discente, fotografar o evento para o informativo do campus. O evento foi 47 

registrado no SIEX. O Prof. Bolivar abriu para outros informes e o Prof. Ricardo deu a 48 

informação de que o Diretor Executivo Sr. Alejandro Freud, da Associação Norte Americana das 49 

Escolas de Administração, estará no Brasil no dia 23/03 e poderá visitar a EPPEN e ele será o 50 

anfitrião; Esse dirigente visitará o Brasil nas regiões Nordeste, sudeste e sul. Em São Paulo, 51 

visitará a USP, e EAESP, entre outras. Retomando, o Prof. Bolivar deu informes sobre a planilha 52 

das atividades docentes que foi preenchida e que ficará à disposição. Ressaltou a quantidade de 53 

atividades de gestão dos colegas e que somente um docente não a preencheu. Ato contínuo, o 54 

Prof. Bolivar passou para o próximo ponto da pauta: Deliberações: - Aprovação das atas dos 55 

dias 09/10/2019 e 04/12/2019. Ambas foram aprovadas por unanimidade. A seguir, entrou em 56 

pauta o ponto: Solicitação da profª. Cintia Möller do título de professora afiliada; o Prof. 57 

Bolivar fez um breve relato do histórico do pedido que passou pela constituição de uma 58 

comissão composta pelos Profs. Samir, Gabriela e Durval que apresentaram uma minuta que se 59 

transformou em uma resolução; Baseado nisso, o Prof. Bolivar entrou em contato com a Profª. 60 

Cintia solicitando que a mesma fizesse pequenos ajustes baseado na resolução que o mesmo 61 

enviou a ela, para dar andamento no processo. A Profª. Cintia retornou através de e-mail ao Prof. 62 

Bolivar e à Profª. Gabriela, declinando, informando que no momento não iria precisar da 63 

concessão do título. Na sequência, entrou em discussão o próximo ponto de pauta: Uso do e-64 

mail institucional. O Prof. Bolivar explicitou o problema de receber mensagens em vários 65 

endereços simultaneamente e duplicados, seja no endereço pessoal ou no institucional o que 66 

causa muita confusão, além do quê, há uma resolução da STI – Superintendência de Tecnologia 67 

da Informação da UNIFESP, que obriga ao uso do endereço eletrônico (e-mail) institucional. O 68 

Prof. Durval, num aparte, fez referência da obrigatoriedade da migração ao e-mail institucional 69 

via Google que tem até tutorial bem simples de seguir. Ficou decidido que à partir de agora, 70 
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todos deverão utilizar as contas de e-mail institucional usuário@unifesp.br e os que ainda não 71 

fizeram a migração  que providenciem o mais breve possível para que possam receber as 72 

mensagens e demais processos referentes ao departamento e ao curso. Em seguida, O Prof. 73 

Bolivar retomou a discussão sobre a contratação da Profª. Substituta da Profª. Pollyana agora 74 

que a Profª. Luciana estava presente que esclareceu melhor a questão: Sua posição era a de 75 

manter os concursos existentes. A posição que prevaleceu junto à Pro-Pessoas e demais 76 

diretores dos Campi foi a de não gerar expectativas que não pudessem ser depois realizadas e de 77 

somente manter os concursos que já estavam com bancas marcadas. Ela vai levar o pleito 78 

novamente e informa que está havendo mudança na Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. O Prof. 79 

Ricardo Bueno sugeriu que se fizesse gestões informais junto aos demais departamentos 80 

visando a tentar suprir eventuais desfalques no oferecimento das UCs para o 2º semestre. 81 

Retomando, o Prof. Bolivar colocou em pauta a Renovação do contrato da Profa. Regina da 82 

Silva Barros. O Prof. Bolivar informou que já fez todos os trâmites burocráticos e só faltava 83 

passar pela aprovação do pleno do Departamento. Haveria uma dúvida com relação aos prazos 84 

que a Profª. Luciana ficou de verificar. A renovação foi aprovada por unanimidade. Antes de 85 

colocar o próximo ponto da pauta em discussão, o Prof. Bolivar trouxe um ponto para discussão 86 

que poderia impactá-lo; A questão da participação do docente SIAPE 21297483 nas demais 87 

atividades do Departamento, pois já há um grande tempo o professor deixou de participar das 88 

reuniões de Departamento e da Comissão de Curso, bem como não participa de nenhuma 89 

comissão nem tem ou teve cargos de gestão o que acarreta sobrecarga dos demais. Esta situação, 90 

inclusive está causando certo desconforto e poderia gerar problemas administrativos aos demais 91 

membros do conselho. Algumas tentativas de contatos por telefonemas e e-mail foram feitas 92 

para saber do por que do afastamento do professor, porém mostraram-se infrutíferas, pois o 93 

mesmo não deu nenhum retorno. Como consenso, foi aprovado que seria feito um ofício em 94 

nome do Departamento, convocando-o para uma reunião, com dia, hora e local e o secretário 95 

faria a entrega mediante protocolo pessoalmente ao professor em sala de aula. Com o desfecho 96 

dado a esse assunto, o ponto da pauta Indicação de docente para Coordenar a UC atividades 97 

complementares foi colocado em discussão. Como nenhum docente havia se 98 

voluntariado para a função, o Conselho do Departamento designou o Prof. André Saito 99 

para exercê-la. Em seguida o Prof. Bolivar colocou em votação a Indicação de docente para 100 

atuar como suplente na câmara de extensão devido a saída da Profª. Marina Faraco. A 101 

Profª. Tais Pasquoto já havia sido indicada e agora faltava a ratificação do conselho. A Indicação 102 

foi ratificada por unanimidade. O Titular continua sendo o Prof. Samir Sayed. Continuando, o 103 

Prof. Bolivar pautou a Indicação de representante do curso de administração na Comissão 104 

de Apoio à Biblioteca. O Prof. Ricardo Bueno se candidatou e como não houve mais ninguém, 105 
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o nome foi aprovado por unanimidade. E por último, foram colocadas em discussão as Datas 106 

das reuniões do departamento: O Prof. Bolivar sugeriu que as reuniões do Departamento 107 

fossem as segundas-feiras, pois é um dia em que a maioria dos docentes não tem aula. A 108 

primeira reunião, excepcionalmente, foi marcada para o dia 06/05 e as demais ficaram para: 109 

29/06, 24/08, 26/10 e 30/11/2020, respectivamente.  Esgotando-se a pauta e não tendo mais 110 

nada a ser tratado, o Professor Bolivar encerrou a presente reunião às 16h e eu, João Marcelino 111 

Subires lavrei a presente ata. 112 
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