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Ata da Reunião extraordinária do Departamento Acadêmico de Administração – DAA da 

EPPEN/UNIFESP, realizada em 20.02.2019. 

Às treze horas do vigésimo dia do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, nas dependências da 1 

sala A103, na UNIFESP Campus Osasco, no prédio localizado à Rua Angélica, número 100, Jardim 2 

das Flores, Osasco, realizou-se a reunião extraordinária do Departamento de Administração da 3 

UNIFESP Campus Osasco, com a presença dos seguintes docentes: Prof. Dr. Ricardo Luiz Pereira 4 

Bueno, chefe do Departamento, Prof. Dr. Bolivar Godinho de Oliveira Filho, Prof.ª Dr.ª Márcia 5 

Carvalho de Azevedo, Prof.ª  Dr.ª Arlete Eni Granero, Prof. Dr. Luis Hernan Contreras Pinochet. 6 

Foram justificadas as ausências por impedimento legal, outras agendas ou afastamento, dos 7 

seguintes docentes: Prof. Dr. Durval Lucas dos Santos Júnior, Prof.ª Dr.ª Pollyana de Carvalho 8 

Varrichio, Prof. Dr. Evandro Luiz Lopes, Prof.ª Dr.ª Luciana Massaro Onusic, Prof.ª Dr.ª Miriam 9 

Christi Midori Oishi Nemoto, Prof.ª Dr.ª Natasha C. S. Salinas, Prof. Dr. Emerson Gomes dos Santos, 10 

Prof.ª Dr.ª Nildes Raimunda Pitombo Leite, Prof. Dr. André Taue Saito e Prof.ª Dr.ª Gabriela de 11 

Brelàz. Foi anotada a seguinte falta: Prof. Dr. Samir Sayed. Pauta da reunião: Informes: 12 

Avidades de Pesquisa (Bolivar); Expediente: Aprovação das atas REs (2018) Pauta: a) Aprovação 13 

da retificação do quadro de requisitos edital 684/2018 e análise de sugestão para inclusão de área; b) 14 

Aprovação do perfil de vaga e pontos de substituto via Processo Seletivo Simplificado para área de 15 

Gestão de Operações e Serviços; c) Aprovação do perfil vaga e pontos para eventual seleção de 16 

efetivo (Adjunto 1A) para Gestão de Operações e Serviços. Abrindo os trabalhos, o Prof. Ricardo 17 

Bueno, franqueia a palavra ao Prof. Bolivar Godinho que informa estar assumindo as funções do 18 

Grupo de Pesquisa que estavam sendo executadas pela Profª Lucia Salmonson, com a ideia de ser 19 

“facilitador” das atividades, promover mais encontros e mais atividades de pesquisas. O Prof. 20 

Ricardo informou que a Profª Lúcia deixou uma série de atividades cadastradas no SIEX no qual o 21 

Prof. Bolivar assumiria como responsável. O Prof. Bolivar informou também que recebeu um e-22 

mail de professor da USP de Ribeirão Preto que quer “dar aula de graça” na Unifesp para mestrado. 23 

O Prof. Ricardo sugeriu que o Prof. Bolivar o colocasse em contato com o Prof. Durval para que 24 

aquele apresentasse sua proposta e verificado as possibilidades. Na sequência foi colocado em 25 

discussão o próximo ponto da pauta: Expediente: Aprovação das atas REs (2018), isto é, as atas 26 

das reuniões extraordinárias de 05/11/2018, 21/11/2018 e 11/12/2018; não havendo nenhuma 27 

alteração, as atas foram aprovadas por unanimidade. Em seguida, a pauta do dia foi colocada em 28 

discussão, começando pelo item a) Aprovação da retificação do quadro de requisitos edital 29 

684/2018 e análise de sugestão para inclusão de área. O Prof. Ricardo Bueno expôs a situação 30 
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em que foi necessária a retificação no edital 684 – Gestão de Negócios e Processos, pois após o 31 

envio à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas para os demais trâmites, o Departamento de 32 

Administração recebeu a informação da aposentação da Profª. Cíntia Möller. Em vista disso, de 33 

comum acordo com a Direção Acadêmica e alguns professores, o Prof. Ricardo fez uma pequena 34 

retificação, Ad referendum, no perfil, para que se possibilite que o 2º colocado do concurso, desde 35 

que possível, possa preencher a vaga da Profª. Cintia, à critério do curso e a exemplo de processo 36 

semelhante cujo resultado propiciou o aproveitamento de docente em concurso para outra área. A 37 

retificação ficou assim: onde se lia: Doutor em Administração leia-se: Doutor em Administração e 38 

Engenharia. Posto em votação foi aprovado por unanimidade. Neste mesmo ponto da pauta, o Prof. 39 

Ricardo informou que recebeu um processo protocolado por um servidor da Unifesp junto à Pró-40 

Reitoria de gestão com pessoas o qual foi encaminhado ao DAA pelo R.H. do Campus Osasco, com 41 

um recurso para a inclusão no perfil da vaga na área “Interdisciplinar T.I.”. O Prof. Ricardo 42 

argumentou que devido ao servidor não estar inscrito e também o recurso não atender ao item 9 do 43 

edital, pois os recursos só seriam aceitos em relação as provas, ele resolveu indeferir o pleito e 44 

devolver ao R.H. De qualquer forma, como o caso é inédito, foi trazido ao conselho departamental 45 

para opinar sobre o assunto o qual homologou por unanimidade a decisão do chefe do 46 

departamento. O próximo ponto colocado em discussão, b) Aprovação do perfil de vaga e pontos 47 

de substituto via Processo Seletivo Simplificado para área de Gestão de Operações e Serviços. 48 

Tendo em vista a aposentação da Profª Cintia, e a consequente necessidade de se fazer novo 49 

concurso para preenchimento da vaga o que possivelmente deverá demorar entre 3 e 6 meses devido 50 

a todos os trâmites necessários, o Prof. Ricardo Bueno, sugeriu a “abreviação desse tempo” através 51 

da tentativa de contratação de um professor substituto para o cargo vago, com o perfil igual ao do 52 

concurso que seguirá em paralelo, a partir de uma proposta enviada pela Profª Miriam, 53 

coordenadora do curso de administração. Feito a apresentação da proposta da Profª Miriam e 54 

discutida pelos demais presentes à reunião, os pontos aprovados por unanimidade para os concursos 55 

de professor substituto e efetivo, ficaram assim definidos: Área: Administração; Sub Área: Gestão 56 

de Operações e Serviços; Perfil da vaga: Doutor em uma das seguintes áreas: Administração ou 57 

Engenharia. Experiência docente e/ou profissional de no mínimo três (3) anos na área. 58 

Apresentação de plano de trabalho para exercício da docência no Campus Osasco; 1 vaga; 40 horas 59 

semanais (para o substituto) e 40 horas semanais com Dedicação Exclusiva para o efetivo; Pontos 60 

para a prova: ÁREA: ADMINISTRAÇÃO; SUBÁREA: GESTÃO DE OPERAÇÕES E 61 

SERVIÇOS: 01. Gestão tecnológica, sustentabilidade e riscos nas operações; 02.  Gestão estratégica 62 
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de operações e serviços; 03. Planejamento, gestão e controle da produção; 04. Logística e gestão da 63 

cadeia de suprimentos; 05. Modelos contemporâneos de gestão aplicados à produção; 06.    64 

Arranjos Produtivos Locais (APL) e Clusters; 07. Métodos ágeis em operações; 08. Gestão de 65 

operações em micro, pequenas e médias empresas; 09. Gestão de sistemas de informação; 10.    66 

Qualidade e produtividade; 11. Gestão de operações internacionais. Na sequência, foram definidas 67 

as datas para as reuniões ordinárias e extraordinárias do primeiro semestre de 2019, cujas datas 68 

foram marcadas para: 27/03 (quarta-feira), ordinária; 25/04 (quinta-feira), ordinária, 29/05 (quarta-69 

feira), extraordinária e 27/06 (quinta-feira), ordinária, sempre no horário das 14 as 16h. Às 15h35m 70 

o Prof. Ricardo Bueno deu por encerrada a reunião na qual eu, João Marcelino Subires, registrei a 71 

sessão e lavrei a presenta ata. 72 
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