Ministério da Educação
Universidade Federal de São Paulo
CAMPUS OSASCO

1

ATA DA 3º REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 2019

2

Na data de 07 de maio de 2019, às catorze horas e oito minutos, na Escola Paulista de Política, Economia e

3

Negócios, na sala 103, ocorreu a terceira reunião da Comissão do Curso de Administração de 2019.

4

Estiveram presentes a Coordenadora do Curso, Prof.ª Dr.ª Miriam Christi Midori Oishi Nemoto, o vice

5

coordenador Prof. Dr. Emerson Gomes dos Santos, Prof. Dr. Bolivar Godinho de Oliveira Filho, Prof. Dr.

6

Douglas de Lima Feitosa, Prof. Dr. Durval Lucas dos Santos Júnior, Prof.ª Dr.ª Gabriela de Brelàz, Prof.ª

7

Dr.ª Luciana Massaro Onusic, Prof. Dr. Luis Hernan Contreras Pinochet, Prof.ª Dr.ª Marina Faraco Lacerda

8

Gama, Prof.ª Dr.ª Nildes Raimunda Pitombo Leite, Prof. Dr. Ricardo Luiz Pereira Bueno e Prof. Dr. Samir

9

Sayed. Os professores André Taue Saito, Arlete Eni Granero, Evandro Luiz Lopes, Márcia Carvalho de

10

Azevedo, Pollyana de Carvalho Varrichio e Rosângela Toledo kulcsar justificaram ausência. Ainda não há

11

representante discente eleito para essa candidatura. A assistente em administração, Ana Paula Rocha Garcia

12

de Oliveira, secretariou a reunião. O professor João Tristan Vargas esteve presente na reunião para

13

apresentar o item “2.7” da ordem do dia. A professora Miriam iniciou a reunião agradecendo a presença de

14

todos e logo prosseguiu com os 1: INFORMES: 1.1-) Aluno com dificuldade visual: A professora

15

Miriam informou que o NAE havia feito orientações específicas para o preparo de material usado em sala

16

de aula, considerando as dificuldades que os alunos com deficiência visual tinham, a fim de facilitar o

17

acesso para esses discentes. 1.2-) PET (Programa especial de treinamento): A professora Miriam

18

informou sobre o edital e solicitou que, aqueles que tivessem interesse, deveriam se manifestar para que

19

seus nomes fossem apresentados na próxima reunião de Câmara de Graduação. A professora Nildes

20

mostrou interesse. Informe do professor Douglas apresentou o cronograma das suas aulas, para as turmas

21

do integral e noturno, até o fim do semestre e das suas orientações, que seriam de nove alunos. Informou

22

que deixaria disponível a prova a ser aplicada e o gabarito. Avisou sobre a situação do orientando Paulo

23

José da Silva. Perguntou se algum docente poderia orientá-lo e o professor Durval se disponibilizou para

24

isso. Os demais alunos migraram para a orientação dos professores Emerson, Pollyana e Nildes ficando

25

Douglas com a co-orientação semanal ou quinzenal, de acordo com a necessidade, via skype. Douglas

26

agradeceu a todos pelo apoio durante o seu período de experiência, que considerou rica. Os professores

27

Bolivar, Luciana, Miriam e Nildes agradecerem suas valiosas contribuições, elogiaram seu ótimo

28

desempenho e disseram que tinha sido uma honra ter trabalhado com ele. Após agradecimentos, o professor

29

Douglas retirou-se da reunião. O professor Emerson acrescentou um informe, reforçando o

30

encaminhamento feito pelo NAE, que solicitou sugestões de atitudes as quais o professor poderia realizar

31

em sala de aula sobre as questões sobre suicídio e saúde mental, informou que o NAE faria uma

32

publicidade maior sobre isso e solicitou abrir esse assunto em reunião de comissão de curso a fim de se

33

levantar mais contribuições por parte dos docentes. A professora Luciana sugeriu convidar o NAE para

34

participar da próxima reunião para tratar desse assunto e fez ponderações sobre o luto dos alunos e a
Pág(s).1/3

Ministério da Educação
Universidade Federal de São Paulo
CAMPUS OSASCO

35

empatia da comunidade nesse período. 2. ORDEM DO DIA: 2.1-) Aprovação da minuta da ata de

36

reunião de 10/04/2019: A ata foi aprovada pela maioria, com três abstenções. 2.2-) Dispensa – motivos

37

religiosos: O professor Emerson relatou o caso do aluno, que solicitou dispensa da disciplina por motivos

38

religiosos em um e-mail. A professora Luciana sugeriu consultar à PROGRAD. O professor Emerson leu o

39

artigo 7-A da lei 13.796/19. Após discussões, foi aprovado que o aluno deveria formalizar o pedido na

40

Secretaria de Graduação e consultar à PROGRAD como proceder nesse caso. 2.3-) Programa PEC-G –

41

oferta de vagas: A professora Miriam informou que a comissão de curso deveria deliberar a

42

disponibilização de vagas para esse programa. A professora Luciana esclareceu o que seria esse programa e

43

a bolsa de permanência. Após discussões, a maioria não concordou em abrir vagas devido ao valor baixo da

44

bolsa, a falta de moradia estudantil e outras dificuldades financeiras. 2.4-) Regimento – Coordenação de

45

Curso: A professora Miriam informou que até a presente reunião, não havia candidato inscrito, fez

46

esclarecimentos sobre o que o regimento disporia nesse caso, e que após consulta aos outros cursos, foi

47

levantada a sugestão de sorteio. A professora Gabriela sugeriu o revezamento e rodízio na coordenação e

48

vice coordenação. O professor Emerson se candidatou para a coordenação e sugeriu dispor, no regimento,

49

situação da não manifestação de candidatos nesse caso. Após discussões sobre critérios da condução para

50

coordenação de curso, na falta de candidatos inscritos dentro do prazo estipulado, a inscrição extraordinária

51

do professor Emerson na presente reunião foi aprovada por unanimidade. Após consulta aos presentes, o

52

professor Emerson foi eleito como novo coordenador do curso, ficando aprovado que, na próxima reunião

53

da comissão, fosse proposto um nome para o vice. A professora Luciana fez um agradecimento especial à

54

professora Miriam pela sua dedicação a frente da coordenação de curso e, também, agradeceu a ajuda do

55

professor Emerson, desejando boa sorte na nova etapa. O professor Luis Hernan também prestou

56

agradecimentos à professora Miriam. A professora Nildes justificou que não poderia se candidatar a vice

57

devido a estar ocupando cargo de gestão, mas ofereceu ajuda incondicional ao professor Emerson nesse

58

novo período. 2.5-) Composição do NDE: A professora Miriam justificou a não convocação do NDE no

59

semestre, a fim de formalizar as reuniões e verificar o andamento das UCs após a transição, devido a

60

participação de poucos professores decorrente das vacâncias. A nova composição do NDE composta pelos

61

professores Bolivar, Evandro, Luis Hernan, Márcia, Miriam e Rosângela, sendo o professor Emerson o

62

presidente do NDE, foi aprovada por unanimidade. 2.6-) Oferta de UC’s (Operações, Adm Geral e

63

Marketing): A professora Miriam disse que o professor Evandro iria assumir a disciplina Comportamento

64

do Consumidor e Comprador Organizacional, a professora Arlete iria assumir a disciplina de

65

Administração de Marketing, mas que estaria pendente a UC de Operações, que era ministrada pela

66

professora Cíntia, explicando o motivo de não poder assumir essa disciplina. O professor Emerson

67

apresentou uma planilha com as pendências da grade. A professora Luciana disse que poderia assumir a

68

disciplina de Modelos de Gestão, mas solicitou que fosse, preferencialmente, as terças ou quintas feiras. O
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professor Ricardo Bueno informou que devido ao rito do concurso e da contratação, não estaria prevista a

70

contratação de professores para o início do segundo semestre de 2019. Os professores Marina e Samir

71

acertaram os dias de suas disciplinas na grade horária. 2.7-) Projeto Pedagógico do Eixo

72

Multidisciplinar: O professor João Tristan apresentou as alterações dos conteúdos e outras adaptações que

73

estariam sendo propostas pelo Eixo Multidisciplinar nas UCs oferecidas pela Eixo e solicitou que

74

encaminharia as devolutivas para a coordenação de curso de Administração até 10 de maio. A professora

75

Luciana fez agradecimentos aos esforços do Eixo Multidisciplinar na reorganização e melhor adequação

76

das disciplinas. Após a discussão desse assunto, a professora Gabriela solicitou inversão de pauta e todos

77

concordaram. Explicou sobre os esforços para a composição da banca Gestão de Negócios e Processos e

78

sugeriu que o docente Gustavo Hermínio Salati Marcondes de Moraes da Unicamp pudesse compor a

79

banca, apresentando o currículo lattes desse professor. A professora Luciana informou sobre as limitações

80

do trajeto que o carro do campus Osasco poderia percorrer devido à falta de recursos e sugeriu verificar se

81

o transporte da Reitoria pudesse oferecer um carro ou a disponibilidade de Diárias e Passagens para esse

82

caso. A professora Gabriela perguntou qual seria o prazo para encaminhar uma resposta e a professora

83

Luciana respondeu que os prazos deveriam ser vistos com a Chefia de Departamento. A professora

84

Gabriela respondeu que gostaria de tratar o assunto com o professor Bolivar, vice chefe de departamento,

85

pois havia sido acusada, perante a uma série de professores, pelo professor Ricardo Bueno, de estar agindo

86

incorretamente, considerando isso uma acusação grave. Por esse motivo, a professora Gabriela disse que

87

não se sentia a vontade de conversar com o professor Ricardo Bueno, pois a acusou e a difamou perante

88

seus colegas. Enfatizou que, o que ele fez, tinha sido um ato gravíssimo e que não gostaria de tratar desse

89

assunto com ele. O professor Durval ponderou que a nora do professor Bolivar, Vice chefe do

90

departamento, seria uma das candidatas inscritas do concurso, por isso, ele se isentou de participar das

91

discussões sobre esse concurso. A professora Gabriela compreendeu a impossibilidade do Prof. Bolivar;

92

pediu para registrar que foi gravemente acusada e perguntou como deveria proceder para fazer a indicação.

93

A professora Luciana respondeu que ela poderia encaminhar, por e-mail, o pedido de indicação da banca a

94

todos os professores, solicitando as devidas providências para o chefe de Departamento. A professora

95

Gabriela perguntou se todos concordaram com o nome indicado por ela e todos não apresentaram objeção.

96

2.8-) Reanalise de Aproveitamento de Estudos (SEI_23089.105350_2019_52): A professora Miriam

97

apresentou a solicitação do aluno, solicitando a reanálise da equivalência na disciplina de Matemática. Foi

98

aprovado encaminhar às professoras Márcia Carvalho e Rosângela Kulcsar para reavaliarem. 2.9-)

99

Solicitação de Extensão de Integralização de Prazo (SEI_23089.105464_2019_01): Item foi prejudicado

100

para discussão em próxima reunião. Nada a mais havendo a tratar, a professora Miriam finalizou a reunião

101

informando que não ocorreria a reunião do NDE devido à falta de quórum. Encerrada a reunião às

102

dezesseis horas e três minutos, na qual, eu, Ana Paula Rocha Garcia de Oliveira, lavrei a ata.
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_______________________________________

____________________________________
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Prof.ª Dr.ª Miriam Christi Midori Oishi Nemoto

Prof. Dr. Emerson Gomes dos Santos

107

Coordenadora do Curso de Administração

Vice Coordenador do Curso de Administração
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109

____________________________________
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Prof. Dr. Bolivar Godinho de Oliveira Filho

____________________________________
Prof. Dr. Douglas de Lima Feitosa

111
112

____________________________________

113

Prof. Dr. Durval Lucas dos Santos Júnior

____________________________________
Prof.ª Dr.ª Gabriela de Brelàz

114
115

___________________________________

116

Prof.ª Dr.ª Luciana Massaro Onusic

____________________________________
Prof. Dr. Luis Hernan Contreras Pinochet

117
118

___________________________________

119

Prof.ª Dr.ª Marina Faraco Lacerda Gama

____________________________________
Prof.ª Dr.ª Nildes Raimunda Pitombo Leite
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____________________________________
Prof. Dr. Ricardo Luiz Pereira Bueno

____________________________________
Prof. Dr. Samir Sayed
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______________________________________
Prof. Dr. João Tristan Vargas
(Representante do Multidisciplinar)

______________________________________
Ana Paula Rocha Garcia de Oliveira
(Assistente em Administração)
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