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Ata da Reunião Ordinária do Departamento Acadêmico de Administração - 1 

EPPEN/UNIFESP, realizada em 06.05.2020. 2 

No sexto dia do mês de maio de dois mil e vinte, às quatorze horas, em ambiente virtual 3 

através da conta institucional do Google Meet no endereço:  4 

https://meet.google.com/tuh-qimf-omq da Escola Paulista de Política, Economia e 5 

Negócios - EPPEN/UNIFESP Campus Osasco, realizou-se a reunião ordinária do 6 

Departamento Acadêmico de Administração, com a presença dos seguintes docentes: 7 

Profs. Drs., Bolivar Godinho de Oliveira Filho e Durval Lucas dos Santos Júnior, Chefe 8 

e Vice-Chefe do DAA, respectivamente, Arlete Eni Granero, Emerson Gomes dos 9 

Santos, Evandro Luiz Lopes, Gabriela de Brèlaz, José Osvaldo De Sordi, Luciana 10 

Massaro Onusic, Luis Hernan Contreras Pinochet, Marcia Carvalho de Azevedo, 11 

Miriam Christi Midori Oishi Nemoto, Nildes Raimunda Pitombo Leite, Samir Sayed e 12 

Taís Pasquoto Andreoli. Foram justificadas as ausências por impedimento legal, 13 

outras agendas ou afastamento, dos seguintes docentes: Profs. Drs. Pollyana de 14 

Carvalho Varrichio e Ricardo Luiz Pereira Bueno. Pauta: 1 - Informes: 2 - Ordem do 15 

dia: 1 - Aprovação da ata da reunião ordinária do dia 04/03/2020; 2 - Contratação de 16 

substituto para a vaga do Prof. André Saito; 3 - Minuta de Plano de desenvolvimento 17 

da Pró-Pessoas; 4 - Solicitação da Profª. Márcia para desenvolvimento de atividades 18 

esporádicas. Começando pelos informes, o Prof. Bolivar iniciou a reunião agradecendo 19 

às Profªs. Luciana e Gabriela pelo apoio à contratação das novas professoras oriundas de 20 

concurso que estavam pendentes, junto à reitoria. A Profª. Gabriela informou que não 21 

seria uma questão do apoio dela e sim uma questão institucional. Retomando a palavra o 22 

Prof. Bolivar agradeceu a Profª. Marcia por aceitar coordenar as atividades 23 

complementares. Outro informe foi sobre o andamento da competição internacional em 24 

que a EPPEN está concorrendo com alunos junto com alunos da USP (organizadora) e 25 

alunos da Universidade de Indiana (EUA) com case da AMBEV sobre packing de 26 

cervejas cuja apresentação será no próximo dia 18/05; Semana de educação financeira: 27 

Foram abertas as inscrições no SIEX para 240 pessoas e já foram preenchidas. As 28 

palestras começam no dia 18/05 e acontecerão de segunda a sexta-feira; espera-se que, 29 

se a metade dos inscritos participem efetivamente, terá maior sucesso do que as 30 

palestras físicas no auditório, pois estas serão virtuais, via Google Meet. O Prof. 31 

Emerson, pela coordenação do curso, deu informe sobre o deferimento/indeferimento de 32 

https://meet.google.com/tuh-qimf-omq
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optativas para os alunos. Encerrado os informes, o Prof. Bolivar colocou em discussão a 33 

Ordem do dia: 1 - Aprovação da ata da reunião ordinária do dia 04/03/2020: 34 

Aprovada por unanimidade com 14 votos; em seguida, foi colocado em votação o ponto 35 

4 - Solicitação da Profª. Márcia para desenvolvimento de atividades esporádicas: A 36 

profª. Marcia foi convidada a realizar atividade esporádica do tipo aula. A aula se 37 

relaciona à sua área de atuação em administração e a assuntos de sua especialidade, 38 

Gestão da Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho. Será ministrado um total de 26 39 

horas; os dias previstos no calendário inicial seriam 17 e 18 de julho de 2020 e 9 e 10 de 40 

setembro de 2021 com o tema “Gestão da Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho”, área 41 

na qual a Profª. atua. As datas serão atualizadas ao final da suspensão das aulas devido à 42 

Pandemia da Covid 19. As aulas serão no curso de MBA em Gestão de Pessoas no 43 

Centro Universitário Unilasalle/Lucas. A solicitação foi aprovada por 12 votos com 2 44 

abstenções. Na sequência, o prof. Bolivar colocou em discussão o ponto 2 - 45 

Contratação de substituto para a vaga do Prof. André Saito. O Prof. Bolivar fez uma 46 

breve explanação sobre a necessidade de se fazer o edital e passar ou não pela 47 

congregação. Explicou que houve uma conversa com o Presidente da comissão de 48 

bancas, Prof. Julio Zorzenon o qual orientou a não submeter o edital neste momento à 49 

congregação e a outras instâncias, informação que foi corroborada pela Profª. Luciana, 50 

Diretora Acadêmica, que deu mais informações sobre a impossibilidade da não 51 

realização de concursos neste momento devido a imposições governamentais e que 52 

deveria se aguardar manifestação formal da Pró-pessoas. O Prof. Durval fez uma 53 

ponderação no sentido de que com a exoneração do Prof. André, não haveria impacto no 54 

orçamento da universidade, o que seria um argumento em favor da contratação de um 55 

substituto. Outra questão são os prazos regimentais da UNIFESP para os concursos que 56 

são muitos longos. Aguardar o fim da pandemia e aguardar o fim das inscrições para daí 57 

iniciar-se o processo do concurso, será um prazo muito longo para as pessoas que estão 58 

assumindo a disciplina do Prof. André Saito. Uma alternativa seria um concurso de 59 

redistribuição, pois seria mais fácil; o concursado só teria uma comissão de avaliação; 60 

ele já estaria concursado. A Profª. Luciana sugeriu que o departamento fizesse ao RH 61 

questionamentos 1: possibilidade de divulgar concurso público; 2: possibilidade de 62 

fazer redistribuição.  O Prof. Bolivar também explicitou também dúvidas quanto a: se 63 

um professor associado poderia vir para uma vaga de adjunto? E ele vindo com o cargo 64 
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de associado. Um Professor de DE poderia vir para um cargo de 40 horas?  Houve na 65 

sequência um debate sobre os prós e os contras de se fazer um processo de 66 

redistribuição onde foi usado como um dos exemplos o caso do Prof. Durval. Voltando 67 

ao edital, o Prof. Bolivar informou que o edital é o mesmo utilizado para a contratação 68 

do Prof. André Saito, mudando de 40h para DE, sendo que a Profª. Luciana solicitou 69 

que fosse consultado o R.H. sobre a possibilidade dessa mudança de regime de 70 

contratação no edital. No anexo I Foram acrescentados mais dois pontos na relação de 71 

pontos para as provas escrita e didática: Sistema Financeiro, Tecnologia e Aplicações 72 

(FinTechs), por sugestão do Prof. Luis Hernan e Finanças Pessoais, sugerido pela Profª. 73 

Marcia Azevedo. Foram lidas todas as pontuações do anexo 5º, e feitas propostas de 74 

alterações em algumas delas e ao final o edital foi aprovado com 12 votos favoráveis e 1 75 

abstenção. Em seguida, o Prof. Bolivar, colocou em pauta a discussão do último ponto 76 

da ordem do dia: 3 - Minuta de Plano de desenvolvimento da Pró-Pessoas. O Prof. 77 

Bolivar fez uma apresentação da proposta de minuta encaminhada pela pró-pessoas que 78 

trata dos afastamentos para capacitação de servidores TAES e Docentes com alguns 79 

pontos a ser observados na sua redação, discutidos e votados. Foram levantadas 80 

algumas dúvidas com relação ao percentual de docentes/taes que poderão solicitar o 81 

afastamento bem como, a não contratação de docentes para substituição caso não 82 

atinjam um determinado limite. A Profª. Luciana informou que na próxima congregação, 83 

a Pró-reitora de Gestão de Pessoas acompanhada do vice-pró-reitor, estará presente para 84 

esclarecer as dúvidas dos chefes de departamentos e que seria interessante que quem 85 

tivesse mais dúvidas enviassem ao Prof. Bolivar para que ele fizesse as perguntas em 86 

nome do departamento. Esgotando-se a pauta e não tendo mais nada a ser tratado, o 87 

Professor Bolivar encerrou a presente reunião às 15h36, tendo a Sra. Vânia Estrasulas 88 

de Vargas secretariando a reunião e eu, João Marcelino Subires lavrando a presente ata. 89 
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