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Ata da Reunião Ordinária do Departamento Acadêmico de Administração - 1 

EPPEN/UNIFESP, realizada em 24.08.2020. 2 

Aos vinte e quatro dias do mês de agosto de dois mil e vinte, às quatorze horas e quatro 3 

minutos, em ambiente virtual através da conta institucional do Google Meet no endereço: 4 

https://meet.google.com/phm-siax-tpa?hs=122&authuser=0, da Escola Paulista de Política, 5 

Economia e Negócios - EPPEN/UNIFESP Campus Osasco, realizou-se a reunião extraordinária 6 

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

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

do DAA, respectivamente, Profs. Drs. Claudia Terezinha Kniess, Luciana Massaro Onusic, Luis 9 

Hernan Contreras Pinochet, Marcia Carvalho de Azevedo, Gabriela de Brelàz, José Osvaldo De 10 

Sordi, Kumiko Oshio Kissimoto, Evandro Luiz Lopes, Nildes Raimunda Pitombo Leite e Taís 11 

Pasquoto Andreoli. Foram justificadas as ausências por impedimento legal, outras agendas 12 

ou afastamento, dos seguintes docentes: Profs. Drs.: Emerson Gomes dos Santos, Miriam 13 

Christi Midori Oishi Nemoto, Regina da Silva de Camargo Barros, Samir Sayed Ricardo, Luiz 14 

Pereira Bueno e Pollyana de Carvalho Varrichio. Pauta: Informes; Ordem do dia: apresentação 15 

de plano de trabalho da Profa. Claudia Kniess; aprovação de atividades esporádicas do Prof. 16 

Bolivar Godinho; aprovação da avaliação de 12 meses da Profa. Tais Pasquoto; aprovação da 17 

avaliação de 12 meses do Prof. Osvaldo De Sordi; vaga da Profa. Arlete Granero; novo 18 

coordenador-responsável pela UC estágio supervisionado (à pedido do Prof. Samir); rediscutir 19 

novas datas para reuniões (à pedido da Profa. Marcia). Iniciando pelos informes, o Prof. 20 

Bolivar comunicou que sairá de férias do dia 01 ao dia 09/09/2020 e que o Prof. Durval 21 

assumirá a chefia do departamento. Na sequência a palavra foi cedida ao Prof. Evandro pela 22 

comissão de horários. Ele e a Profª Taís participaram de uma reunião nesta manhã (24/08) e 23 

receberam o retorno de algumas demandas pautadas para que outros Departamentos ajudassem 24 

o Departamento de Administração: uma das solicitações foi a de “economia brasileira para 25 

administração”. O Prof. Flávio Tayra, mais um prof. do curso de direito e o Prof. Julio Zorzenon 26 

que fará a parte histórica da economia, dividirão esse apoio. O Prof. Evandro ressaltou a postura 27 

colaborativa de todos os professores da comissão de horários e o apoio dado aos docentes do 28 

curso de direito que estão sendo alocados em eletivas nos cursos. Outro informe é a respeito da 29 

dúvida levantada em reunião anterior e que foi dirimida pelo Prof. Zorzenon, referente a 30 

quantidade de alunos à serem alocados em ADEs que poderão ultrapassar os 40 habituais do 31 

regime presencial. Esse aumento só dependerá do docente e ele deverá avisar a secretaria 32 

acadêmica. Outro ponto é que os docentes que estão em regime de ADE no 2º semestre e 33 

porventura desejem passar para presencial, devem indicar isso na grade de horários para que 34 

seja considerada a viabilidade. Em seguida, o Prof. Bolivar colocou em pauta o primeiro ponto 35 

https://meet.google.com/phm-siax-tpa?hs=122&authuser=0
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da Ordem do dia: apresentação de plano de trabalho da Profa. Claudia Kniess; A Profª 36 

Claudia fez a apresentação de seu plano de trabalho referente ao seu estágio probatório no 37 

período de junho de 2020 a 2023. O Prof. Luis Hernan pediu a palavra e elogiou a qualidade do 38 

currículo da professora e a quantidade de artigos publicados e patentes registradas, ressaltando a 39 

contribuição que ela dará para a pontuação no ranking da universidade. Em seguida, o Prof. 40 

Bolivar colocou em discussão o segundo ponto da Ordem do dia:  aprovação de atividades 41 

esporádicas do Prof. Bolivar Godinho; Convite da Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, 42 

Atuariais e Financeiras – FIPECAFI para ministrar 5 aulas no período de 17 de novembro a 15 43 

de dezembro, das 19 às 23h perfazendo 20h, valor à ser recebido R$ 5.000,00. Aprovado por 9 44 

votos e 1 abstenção. O Próximo ponto da pauta (aprovação da avaliação) foi invertido e deixado 45 

para o final e no lugar se deu a discussão do seguinte ponto: vaga da Profa. Arlete Granero: O 46 

Prof. Bolivar apresentou a situação devido a aposentadoria da Profª. Arlete e trouxe a seguinte 47 

questão: Faz-se um processo de redistribuição para a vaga ou aguarda-se a revogação da norma 48 

governamental que proíbe contratações? Com a palavra os membros do conselho: O Prof. 49 

Durval comunicou que por conta da pandemia, todos os prazos foram estendidos e a reitoria 50 

emitiu portaria indicando que até 31/12/2020, por questões orçamentárias, a 2ª colocada em 51 

concurso, Profª. Regina, não poderia ser contratada enquanto perdurasse a situação. A Profª 52 

Luciana corroborou o que disse o Prof. Durval informando que era uma questão do governo 53 

federal que limitava os recursos. A Profª. Marcia é da opinião que deva ser aproveitada a ocasião 54 

e fazer o aproveitamento da vaga através da redistribuição pois a situação na área da educação 55 

em nível federal é incerta. Nesse sentido, a Profª. Luciana deu um informe complementar que o 56 

orçamento de custeio foi cortado em 18% e está nos mesmos patamares que estavam em 2012. 57 

O Prof. Luis Hernan sublinhou a questão de se definir o perfil da vaga: se vai ser mantida perfil 58 

50% marketing e 50% geral ou será mudado? E mais: o que seria mais conveniente para o 59 

departamento: redistribuição, aproveitamento ou esperar? Qual o caminho mais certo? A Profª. 60 

Marcia fez um retrospecto das vagas do curso/departamento e reivindicou a vaga para a área de 61 

geral; relembrou que a área de administração geral tinha a previsão de 6 vagas na abertura do 62 

primeiro concurso para o curso de administração, ainda em 2010. As vagas foram sendo 63 

preenchidas ao longo dos anos e a sexta e última vaga foi concursada em 2014 mas não teve 64 

candidatos habilitados. A vaga retornou ao curso em 2016 e naquele momento o curso havia 65 

recebido mais uma vaga e o NDE recomendou que a vaga de administração geral fosse alterada, 66 

e que a nova vaga tivesse um perfil híbrido, de forma que se pudesse atender as outras áreas do 67 

curso que ainda não contavam com dois docentes: marketing e sistemas de informação. As 68 

vagas seriam então híbridas com marketing e administração geral e sistemas de informação e 69 

administração geral. Isso foi possível pois naquele momento o curso contava com a colaboração 70 
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da Professora Arlete. O provimento da sexta vaga da área de administração geral seria feito 71 

posteriormente com a disponibilidade de outras vagas. A comissão de curso aprovou esse 72 

encaminhamento. O Prof. Evandro sugeriu que também se acertasse, à partir desse momento e 73 

que ficasse registrado em ata os outros perfis de vagas dos Professores Durval que ficaria 74 

somente em SI e Taís que ficaria em marketing, já que a vaga que era da Profª. Arlete ficará 75 

somente com administração geral. Ao final e cabo foi consenso que a vaga ficaria com 76 

administração geral.  Colocada em votação a opção “redistribuição para a vaga” obteve 9 votos 77 

favoráveis enquanto que a opção “aguarda-se a revogação da norma” obteve 3 votos. O Próximo 78 

ponto a ser colocado em discussão foi o novo coordenador-responsável pela UC estágio 79 

supervisionado; O Prof. Bolivar explicou que o Prof. Luis Hernan, atual coordenador já está há 80 

um ano na coordenação de estágios e está com muitas atividades no seu pós-doutorado, por isso, 81 

está solicitando a troca de coordenação. Como não houve ninguém que se propusesse a assumir 82 

a tarefa durante a reunião, o Prof. Bolivar ficou de analisar a planilha de docentes em 83 

representações em órgãos e conversar com alguns professores para verificar quem poderia 84 

assumir a coordenação e trazer o nome para a próxima reunião. O Prof. Bolivar colocou em 85 

seguida em pauta o ponto rediscutir novas datas para reuniões. A pauta foi solicitada pela Profª. 86 

Marcia tendo em vista que alguns professores não conseguem participar às segundas-feiras 87 

devido a atividades em aula e reuniões. As próximas reuniões ordinárias foram agendadas em 88 

26/10 e 30/11, respectivamente. O Prof. Bolívar sugeriu que fossem alteradas para 29/10 e 89 

02/12. A Profª. Marcia argumentou que o interessante seria agendar somente a próxima reunião 90 

após o calendário ficar pronto e quando isso acontecesse poderia ser rediscutido as datas e 91 

horários. Foi então decidido que a próxima reunião será no dia 27/10/2020 às 14h. e, se 92 

necessário, reuniões extraordinárias intercaladas. O último ponto colocado em discussão foram 93 

as aprovações das avaliações dos dois docentes: Tais Pasquoto e José Osvaldo De Sordi. O Prof. 94 

Bolivar fez a leitura dos relatórios apresentados pelos 2 docentes, as avaliações feitas pelos 95 

discentes; apresentou os formulários com a pontuação dos itens que compõem a avaliação e ao 96 

final, elas foram aprovadas por unanimidade. Esgotando-se a pauta e não tendo mais nada a ser 97 

tratado, o Professor Bolivar encerrou a reunião às 16h14, tendo eu João Marcelino Subires 98 

como secretário que procedi com a lavratura da presente ata. 99 

 100 

 

 

_____________________________________ 

Prof. Dr. Bolivar Godinho de Oliveira Filho 

Chefe do Dep. Acad. de Administração 

 

 

 

_____________________________________ 

Prof. Dr. Durval Lucas dos Santos Júnior 

Vice-Chefe do Dep. Acad. de Administração 

 

  



Ministério da Educação 

Universidade Federal de São Paulo 

Campus Osasco 

Departamento Acadêmico de Administração 

 
 

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

 

 

_____________________________________ 

Profª. Drª. Claudia Terezinha Kniess 

 

 

 

_____________________________________ 

Prof. Dr.  Luis Hernan Contreras Pinochet 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Prof. Dr. Evandro Luiz Lopes 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Profª. Drª. Gabriela de Brelàz 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Prof. Dr. José Osvaldo De Sordi  

 

 

 

 

_____________________________________ 

Profª. Drª. Kumiko Oshio Kissimoto 

 

 

_____________________________________ 

Profª. Drª. Marcia Carvalho de Azevedo 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Profª. Drª. Nildes Raimunda Pitombo Leite 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Profª. Drª. Luciana Massaro Onusic 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Profª. Drª. Taís Pasquoto Andreoli 

 

 

 

 

_____________________________________ 

João Marcelino Subires 

TAE - Secretário 

 

 101 


