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Ata da Reunião Ordinária do Departamento Acadêmico de Administração – DAA da 1 

EPPEN/UNIFESP, realizada em 09/10/2019. 2 

 3 

No nono dia do mês de outubro de dois mil e dezenove, às quatorze horas e trinta minutos na sala 205, na 4 

UNIFESP Campus Osasco, no prédio localizado à Rua Angélica, número 100, Jardim das Flores, Osasco, 5 

realizou-se a reunião extraordinária do Departamento de Administração da UNIFESP, Campus Osasco, com 6 

a presença dos seguintes docentes: Profs. Drs. Ricardo Luiz Pereira Bueno, Chefe do Departamento 7 

Acadêmico de Administração, Bolivar Godinho de Oliveira Filho, vice-chefe do Departamento Acadêmico 8 

de Administração, Evandro Luiz Lopes, Miriam Christi Midori Oishi Nemoto, Emerson Gomes dos Santos, 9 

Márcia Carvalho de Azevedo, Durval Lucas dos Santos Júnior, José Osvaldo De Sordi e Regina da Silva de 10 

Camargo Barros. Foram justificadas as ausências por impedimento legal, outras agendas ou 11 

afastamento, dos seguintes docentes: Profs. Drs. Samir Sayed, Luciana Massaro Onusic, Nildes Raimunda 12 

Pitombo Leite, Arlete Eni Granero, Pollyana de Carvalho Varrichio, André Taue Saito, Luís Hernan 13 

Contreras Pinochet, Gabriela de Brelàz e Tais Pasquoto Andreoli. Ordem do dia: I.Informes:a) Das 14 

Representações do Departamento; b) Eleição da Próxima Gestão do Departamento (2020/2022) II.  15 

Expediente:a)  Homologação dos Horários de atendimento; III . Ordem do dia: A) Sugestão de nomes para 16 

Banca avaliadora da Livre Docência – LD; B) Indicação de nome para compor a Comissão de Especial da 17 

Congregação para LD; C)Apresentação do Plano de Trabalho Prof. José Osvaldo de Sordi; D) Atualização do 18 

Horário de Expediente dos docentes. O Prof. Ricardo Bueno iniciou os trabalhos pelos informes, abrindo a 19 

palavra aos representantes do Departamento nas Câmaras/comissões: O Professor Evandro, representante na 20 

câmara de pós-graduação e pesquisa foi o único presente a se posicionar, precedido  por um breve informe do 21 

Prof. Ricardo sobre um edital RTI/FAPESP. O Prof. Evandro explicou em breves palavras o mecanismo de 22 

financiamento RTI/FAPESP e sobre as regras de distribuição que dos recursos que vigorava entre os campi e 23 

que atualmente, com a nova gestão da Pró-reitoria de Pós Graduação e Pesquisa, essa distribuição se fará via 24 

editais. Retomando a palavra, o Prof. Ricardo solicitou que a Profª. Miriam Oishi fizesse um informe devido 25 

tratar-se de assunto relacionado a concurso e na sequência solicitou que se fizesse a inclusão do assunto na 26 

pauta. A Profª. Miriam informou então haver recebido no dia anterior, uma mensagem do R.H. do Campus,  27 

informando de que deveria ser trocada uma das pessoas da Banca do Concurso de Operações devido ao 28 

regulamento vetar a possibilidade de haver 2 pessoas do mesmo departamento na mesma banca; analisando o 29 

regulamento, a Profª. Miriam disse que a situação poderia acontecer caso os docentes fossem de disciplinas 30 

distintas dentro do departamento e desde que o mesmo fosse assim estruturado, o que não é o caso. Sendo 31 

assim, seria indicado um docente do eixo (Departamento Muntidisciplinar). Retomando a palavra, o Prof. 32 

Ricardo imediatamente colocou em votação a inclusão do assunto na pauta de deliberações a qual recebeu 7 33 

votos favoráveis e 1 abstenção. Em seguida, o Prof. Ricardo deu informes sobre a  Eleição da Próxima 34 
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Gestão do Departamento (2020/2022: será feita uma reunião extraordinária ainda em outubro onde 35 

apresentaremos um cronograma das eleições como: Abertura das inscrições das chapas em novembro; uma 36 

sessão exclusiva para diálogo entre professores e chapas; votação em sessão ordinária no dia 04/12. Isso 37 

atende ao regimento que diz que as eleições se darão a 30 dias do término da gestão. A nova gestão toma 38 

posse no dia 04/01/2020. Essa eleição deve ocorrer no dia 04/12 e no mesmo dia, via SEI, ser comunicado a 39 

Presidência da Congregação para pautar na próxima reunião e homologação. O Prof.  Durval representando a 40 

comissão instituída para propor critérios para a concessão de título de Professor Afiliado, composta também 41 

pelos professores Samir Sayed e Gabriela de Brelàz, informou que  se reuniram nas últimas semanas, 42 

elaboraram uma minuta de resolução com critérios em 3 eixos de avaliação; ensino e pesquisa, ensino e 43 

extensão e ensino e desenvolvimento tecnológico. Foram consultados professores da EPM e membros das 44 

Câmaras de Extensão e Pós – Graduação e Pesquisa. Irão apresentar em uma próxima reunião. A minuta será 45 

encaminhada aos demais conselheiros para análise e sugestões. O Prof. Bolivar solicitou para quem estiver 46 

de acordo com a grade de horários, que se manifeste à ele por e-mail. Retormando a palavra, o Prof. Ricardo 47 

solicitou que o secretário do departamento repasse o e-mail com a minuta de resolução de critérios para 48 

concessão de título de professor afiliado aos demais integrantes do departamento para que analisem e tragam 49 

sugestões para a próxima reunião ordinária de departamento onde será pautada. E como ultimo informe, o 50 

prof. Ricardo fez a apresentação da mais nova integrante do Departamento: a Profª Regina da Silva de 51 

Camargo Barros que veio substituir a Profª. Luciana Onusic. A Prof. Regina foi aproveitada de um concurso 52 

de marketing. Ficou em 2º lugar. Ela estará absorvendo parte da carga horária da Profª. Luciana e no restante, 53 

estará trabalhando em projetos de pesquisa. O Professor Ricardo aproveitou para fazer um histórico do 54 

processo de contratação da professora Regina; onde provavelmente demoraria 3 dias, acabou demorando 55 

cerca de 1 mês e meio devido a diferenças de entendimentos processuais entre o corpo técnico administrativo 56 

e a administração do campus e Pró-reitoria de Gestão com Pessoas, situação resolvida após a intervenção da 57 

Direção Superior do Campus e do Pró-Reitor de Gestão com Pessoas. Um último informe dado pelo Prof. 58 

Ricardo foi sobre a questão das férias: ele informou que iria encaminhar a todos, um e-mail através da 59 

secretaria do Departamento e, a partir daí, pediu que todos os docentes do departamento fizessem a 60 

solicitação de suas férias através do SEI, os quais seriam agregados num único processo onde as solicitações 61 

seriam  centralizadas para facilitar o controle, principalmente quando da necessidade de se organizar bancas 62 

de concursos. Outra informação foi para que se observem os  prazos de alterações de férias que para as 63 

devidas providências surtam efeitos que são de 60 dias, podendo ocorrer em casos excepcionais por 64 

necessidade de serviço, em até 15 dias devidamente justificada  pelo chefe do departamento e autorizado pela 65 

direção acadêmica. Passando para o próximo item da pauta II. Expediente, o Prof. Ricardo colocou em 66 

votação a Homologação dos Horários de atendimento; Foi aprovada por unanimidade com a ressalva do 67 

prof. Evandro que fará uma mudança em seus horários. O Prof. Ricardo colocou em pauta a discussão do 68 
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item trazido pela Profª. Miriam: a substituição de membro da Banca de Operações devido a duplicidade de 69 

representação do mesmo departamento. A sugestão foi de exclusão do nome da Profª. Pollyana de Carvalho 70 

Varrichio e no lugar dela entraria um docente do Departamento Multidisciplinar, Prof. Luiz Claudio 71 

Yamaoka. Após várias considerações do porquê, a substituição, foi aprovada por 8 votos e 1 abstenção, 72 

condicionada a disponibilidade do professor. O Professor Ricardo aproveitou o ensejo que a situação trouxe e 73 

sugeriu a realização de uma reunião extraordinária para reorganizar o departamento por disciplinas ou áreas 74 

dado este acontecimento e realocar os docentes de acordo com essa nova reorganização. Na sequência, o 75 

Prof. Ricardo Bueno colocou em discussão o próximo ponto: III. Ordem do dia: A) Sugestão de nomes 76 

para Banca avaliadora da Livre Docência – LD; fazendo um breve histórico sobre o processo do concurso 77 

de Livre Docência, o Prof. Ricardo informou que havia sido feito 2 processos no campus: um no 78 

Departamento de Administração e outro no Departamento de Relações Internacionais. No Departamento de 79 

Administração, houve somente um inscrito: o Prof. Evandro Luiz Lopes para a Área de Marketing. Na 80 

sequencia foram lidos e discutidos todos os nomes sugeridos para compor a banca avaliadora da  L.D. Os 81 

Nomes sugeridos foram os seguintes: Concurso LD – 2019 - Administração/Administração de Marketing: 82 

Prof. Dr. José Afonso Mazzon-Professor da FEA-USP/Administração de Marketing; Prof. Dr. Diógenes de 83 

Souza Bido-Professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie; Prof. Dr. Felipe Mendes Borini - 84 

internac.Livre Docente FEA – Professor da FIA e da FEA; Prof. Dr. Eduardo Eugênio Spers - Professor da 85 

ESALQ-USP; Prof. Dr. Andres Rodriguez Veloso - Professor da FEA-USP / Administração de Marketing; 86 

Prof. Dr. Valter Afonso Vieira - Professor da Universidade Estadual de Maringá, Centro de Estudos Sócio-87 

Econômicos; Prof. Dr. Ricardo Teixeira Veiga - Professor da UFMG / Administração de Marketing; Prof. Dr. 88 

Sérgio Feliciano Crispim - Professor da Universidade Municipal de São Caetano do Sul; Prof. Dr. José 89 

Mauro da Costa Hernandez - Professor da EACH – USP ; Prof. Dr. Sérgio Silva Braga Júnior - Professor da 90 

UNESP – Administração – Campus Tupã; Profa. Dra. Marina Mitiyo Yamamoto - Professor da EPPEN / 91 

Contabilidade; Prof. Dr. Alvaro Machado Dias - Professor da EPPEN / Multidisciplinar. Por questão de 92 

manter a integridade do processo, o professor Evandro se ausentou no momento da discussão e escolha dos 93 

membros da banca. Após leitura do edital, dirimidos eventuais dúvidas regimentais e levados em conta todos 94 

os prós e contras, inclusive com referência a eventuais conflitos de interesse, os nomes sugeridos foram os 95 

seguintes: Titulares Externos: Prof. Dr. José Afonso Mazzon - Professor da FEA-USP/Administração de 96 

Marketing; Prof. Dr. Diógenes de Souza Bido - Professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie; Prof. Dr. 97 

José Mauro da Costa Hernandez - Professor da EACH – USP; Titulares Internos: Profa. Dra. Marina 98 

Mitiyo Yamamoto - Professor da EPPEN/Contabilidade; Prof. Dr. Alvaro Machado Dias - Professor da 99 

EPPEN / Multidisciplinar. Suplentes: Prof. Dr. Eduardo Eugênio Spers - Professor da ESALQ-USP; Prof. 100 

Dr. Andres Rodriguez Veloso - Professor da FEA-USP/Administração de Marketing; Prof. Dr. Celso Cláudio 101 

de Hildebrand e Grisi - Livre Docente FEA – Professor da FEA; Prof. Dr. Deonir De Toni - Livre Docente 102 
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FEA – Professor da Universidade Caxias do Sul; Profa. Dra. Ana Akemi Ikeda - Livre Docente FEA -Titular 103 

da FEA/USP; Profa. Dra. Janaina de Moura Engracia Giraldi - Livre Docente FEA-RP/USP - Prof. 104 

Associado. Colocada em votação, a lista foi aprovada por unanimidade. O próximo poonto de pauta é a 105 

B)Indicação de nome para compor a Comissão de Especial da Congregação para LD; O Prof. Ricardo deu 106 

as informações básicas a respeito do papel dessa comissão que é a de assessorar a congregação na execução 107 

do processo de Livre Docência. Para isso, o pleno deveria indicar um titular e um suplente para essa 108 

finalidade. Foi pedido para quem quisesse se candidatar ou indicar nomes que se pronunciasse. O Prof. 109 

Bolivar fez a indicação do Prof. José Osvaldo De Sordi para a vaga de titular secundado pelo Prof. Ricardo 110 

que indicou o Prof. Luis Hernan como suplente. Colocado em votação, ambas as candidaturas foram 111 

aprovadas por unanimidade. Devido ao avançado da hora, o Prof. Ricardo sugeriu passar logo ao item C) 112 

Apresentação do Plano de Trabalho Prof. José Osvaldo de Sordi e prejudicar o item D)Atualização do 113 

Horário de Expediente dos docentes e deixando-o para a próxima reunião extraordinária. O Professor José 114 

Osvaldo De Sordi fez uma apresentação breve em multimídia dos principais pontos do seu plano de trabalho. 115 

Ao término da apresentação o Prof. Ricardo agradeceu ao professor que já entrou assumindo a função de 116 

uma colega que estava de licença e também ao Prof. Emerson pela articulação junto ao Departamento 117 

Multidisciplinar (eixo) e também alertando para a questão da síndrome de Burn-out que atinge a categoria 118 

docente, levando vários profissionais a doenças e em muitos casos a ser fatais. Antes de terminar a reunião, a 119 

Professora Miriam pediu a palavra para dar novas informações sobre a substituição de membro da Banca de 120 

Operações e comunicar que havia ligado para o Professor Luiz Claudio Yamaoka e o mesmo lhe confirmou 121 

que estaria de licença e não poderia participar da banca. A Profª. Miriam fez uma consulta ao Chefe do 122 

Departamento Multidisciplinar, Prof. Francisco Marcelo que se prontificou a substituir o Prof. Yamaoka. O 123 

Prof. Ricardo colocou em votação e foi então retificado o nome por unanimidade.  Esgotando-se a pauta e 124 

não tendo nada mais a ser tratado, o Professor Ricardo Bueno encerrou a presente reunião às 17h14 e eu,  125 

João Marcelino Subires a secretariei e lavrei a presente ata. 126 
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