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1

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 2019

2
3

Às treze horas e trinta minutos do vigésimo primeiro dia do mês de agosto de dois mil e dezenove, nas

4

dependências da sala duzentos e cinco da Escola Paulista de Política, Economia e Negócios, aconteceu a

5

sexta reunião da Comissão de Curso de Administração do ano de dois mil e dezenove. Estavam presentes, o

6

coordenador do curso Prof. Dr. Emerson Gomes dos Santos que presidiu a reunião, o vice-coordenador,

7

Prof. Dr. Samir Sayed, e os seguintes membros, Profs. Drs.: Durval Lucas dos Santos Júnior, Gabriela de

8

Brelàz, Nildes Raimunda Pitombo Leite, Márcia Carvalho de Azevedo, Miriam Christi Midori Oishi

9

Nemoto, Bolívar Godinho de Oliveira Filho, Pollyana de Carvalho Varrichio e Marina Faraco Lacerda

10

Gama. Justificaram as ausências os seguintes docentes: Profs. Drs. André Taue Saito, Luiz Hernan

11

Contreras Pinochet, Arlete Eni Granero, Luciana Massaro Onusic, Evandro Luiz Lopes, Rosangela Toledo

12

Kulcsar e Ricardo Luiz Pereira Bueno. Pauta: Informes - Alteração do site do curso;- Representações do

13

curso; - Processo de Rematrícula; - Representação Discente e; - Informes da Câmara e Conselho de

14

Graduação. Ordem do dia: - Semana de Administração – CAAD; - Agenda das reuniões; - Posse e

15

integração dos novos docentes do departamento; - Processos de alunos; - Aprovação de atas; Abrindo os

16

trabalhos, o Prof. Emerson colocou fez o relato sobre o trabalho do Prof. Samir que em conjunto com a área

17

de comunicação da Secretaria Integrada, está promovendo a alteração no Site do Curso, o qual, assim

18

como os demais cursos, já foi aprovado na câmara; a proposta é que o site fique com abas tal qual o da pós

19

graduação e tenha uma melhor visualização. O curso de Administração será o primeiro e servirá para

20

padronizar os demais. O Prof. Samir fez uma breve apresentação do protótipo do que será a página do curso.

21

Seguindo a Pauta, o Prof. Emerson deu o informe sobre a representação discente no curso, informando

22

que apesar de ter o apoio do Centro Acadêmico, não houve inscritos. Ficou para se tentar em outra

23

oportunidade; o outro informe foi sobre a representação do curso que atualmente está assim constituído:

24

Profs. Hernan e Márcia (Estágio Supervisionado); Pollyana Varrichio, (Atividades Complementares);

25

Evandro 3º suplente na Câmara; Nildes Pitombo: (indicação do curso e aprovada na Câmara representante

26

do campus na CLAA-PET). A profª Márcia informou que está providenciando uma planilha para fins de

27

mapeamento de representação do Departamento. Outro informe é o que se refere ao Processo de

28

Rematrícula: O Processo correu tudo bem e muitos alunos do período integral pediram para assistir aulas

29

no noturno e alguns professores procuraram a coordenação para relatar isso, no que foram recomendados

30

de que não permitissem que se fizesse esta prática que não estava previsto em regulamento e poderia causar

31

outras implicações, além dos problemas físicos como falta de espaço, problemas de ordem legal. Informes

32

da Câmara e do Conselho de graduação: O Primeiro informe dado pelo Prof. Emerson, é que está

33

havendo mudanças na câmara de graduação; a Profª Marina está de saída e outros membros também serão

34

substituídos; a Secretaria Acadêmica informou na câmara que haverá mudanças nos pedidos de
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35

aproveitamento de estudos como segue: A PROGRAD estabelece calendário com prazos, assim a secretaria

36

vai reter todos os pedidos feitos até 16/09 e, na semana seguinte enviará para cursos, que terão prazo para

37

enviar seus pareceres até 18/10, sendo lançado em 2020, salvo casos de formandos, por exemplo. A Profª

38

Marcia argumentou que o aproveitamento era fluxo continuo e perguntou se agora será feito pelo SEI? Ao

39

que o Prof. Emerson respondeu afirmativamente: sim; a coordenação enviará para docente e a

40

homologação será feita em reunião. Na sequência o Prof. Emerson discorreu sobre o informe na câmara a

41

respeito do afastamento da Profª. Liege e a necessidade de docente para ministrar CN1 Estrutura e

42

Dinâmica das Organizações no integral, pois o eixo conseguiu absorver a UC no noturno. Pediram para os

43

cursos verificarem se havia docente disponível. A coordenação de administração verificou com o

44

departamento de administração se os novos docentes estariam disponíveis. O Prof. Ricardo, chefe do

45

Departamento de Administração, solicitou este ponto de pauta e como ele não estava presente na reunião

46

foi dado como informe. As bancas dos concursos de Marketing e de processos já aconteceram e como o

47

processo do Prof. José Osvaldo de Sordi estava mais avançado, pois foi homologado no CONSU dia 14, o

48

departamento convidou e ele aceitou ministrar com pequena alteração de conteúdo, aprovada pelas outras

49

coordenações. Assim, após a posse, ele ministrará a CN1 para economia e RI às terças das 14h as 18h –

50

30h 4º termo de Economia e 30h 6º termo de RI. Sobre o Conselho de Graduação os informes se

51

destacaram sobre a participação no congresso acadêmico: a Avaliação geral é que houve pouca participação

52

tanto por parte dos docentes quanto dos alunos e discutiu-se muito o que fazer para resolver esse problema.

53

Outro informe, é que já começaram os vestibulares mistos na UNIFESP. A Profª. Gabriela, num aparte,

54

discorreu sobre a necessidade dos alunos em apresentar comprovação de participação em atividades como

55

horas complementares e terem ao seu dispor, o congresso que é um momento importante que tem 3 dias

56

com 8 horas de atividades e que não é devidamente aproveitado pelos alunos

57

coordenação deveria pensar em como resolver isso. O Prof. Samir, também em aparte, além de reforçar a

58

fala da Profª. Gabriela, que propôs a produção de vídeos de 2 a 3 minutos para viralizar entre os alunos,

59

sugeriu a presença dos coordenadores de projetos nas salas durante alguns minutos para explicar os

60

trabalhos e conclamarem os alunos a participarem das atividades de extensão. O Professor Bolivar fez uma

61

observação de que não conseguia se cadastrar para participar do congresso ao que foi seguido por outras

62

pessoas. Parece que o problema se residia na questão do login. Retomando a palavra, o Prof. Emerson deu

63

o informe sobre as audiências públicas que ocorrerão nos campi sobre o projeto “Future-se” do governo

64

federal que acontecerá no próximo dia 04/09/2019, no Campus Osasco, outro informe é sobre a

65

participação em eventos para apresentação do curso: quando receberem convites para participarem de

66

eventos em escolas públicas ou privadas, comunicarem à coordenação do curso e à PROGRAD para se

67

organizarem e atenderem com materiais. Continuando, o Prof. Emerson informou que teve uma audiência

68

Pública para alteração do regimento da PROGRAD que já está desatualizado e data de 2014. Houve

e docentes e que a

Pág(s).2/3

Ministério da Educação Universidade
Federal de São Paulo
CAMPUS OSASCO

69

algumas propostas de alteração e ainda estão abertas para novas propostas de alteração que deverão ser

70

encaminhadas à coordenação sendo que logo será fechado à consulta pública. Acontecerão debates extras

71

de cada ponto no conselho. A Profª. Gabriela informou que as Pró-Reitorias de Pós-Graduação e Pesquisa

72

(ProPGPq), Extensão e Cultura (Proec) e Administração (ProAdm), em conjunto com a Rede de

73

Bibliotecas (CRBU), estarão promovendo entre 20 a 29 de agosto o evento intitulado “Ações de Pesquisa,

74

Extensão, Inovação, Ciência Aberta e Convênios”, nos diferentes campi da Unifesp. O evento tem a

75

finalidade de discutir com a comunidade acadêmica esses procedimentos, aprofundando o conhecimento de

76

docentes, pesquisadores e técnicos. Cada campus terá um dia exclusivo para tratar temas como promoção

77

de convênios, integridade acadêmica, ciência aberta e repositório de dados. O Evento no campus Osasco,

78

será no dia 29/08. O Prof. Bolivar, informou que no dia 01/09, um representante da CVM fará uma palestra

79

sobre mercado de investimentos na sala 215 entre 14h30 e 16h30; o Prof. Informou também que tentará

80

registrar no SIEX para contar como atividade de extensão. A Profª. Marina Faraco, também informou que

81

no dia 29/08, entre 18 e 19h30, em conjunto com o CAAD, estará trazendo um advogado, amigo dela,

82

especialista em compliance para ministrar uma palestra, seguida de debate. Este profissional é especialista

83

nessa área com formação no Brasil e exterior e atua em grandes empresas na área. O Prof. Emerson deu

84

também como informe uma solicitação do Centro Acadêmico de Administração sobre a Semana de

85

Administração que acontecerá entre os dias 9 a 12/09 entre 19h30 e 22h, ficando a critério dos docentes a

86

liberação dos alunos para participarem ou não do evento em virtude do mesmo não constar no calendário

87

institucional. Na sequência, o Professor Emerson, colocou em discussão a Ordem do dia, começando pelo

88

item Agenda de Reuniões da Comissão de Curso de Administração: O Prof. Emerson fez um breve relato

89

de como se deu a proposta das agendas para as reuniões do 2º semestre de 2019: na reunião de julho foram

90

definidos que as reuniões se dariam na primeira semana de cada mês devido outras reuniões que acontecem

91

nas outras semanas; as reuniões se dariam às segundas-feiras pela manhã e às terças-feiras à tarde; dessa

92

forma, poderiam abrigar o maior número de docentes possível, ficando para esta reunião, a definição das

93

datas. Foram sugeridas e aprovadas as seguintes datas: setembro: 9 (segunda); outubro: 1 (terça); novembro:

94

4 (segunda); dezembro: 3 (terça), sendo nas segundas às 10h e terças às 13h. O Prof. Emerson informou

95

que o próximo ponto de pauta que foi proposto pelo Prof. Ricardo Bueno Posse e integração dos novos

96

docentes do departamento, devido a sua ausência do mesmo, já havia sido colocado no começo da

97

reunião como informe. Na sequência, o Prof. Emerson colocou em pauta os Processos de alunos: O

98

Primeiro caso a ser analisado foi o do discente RA 78450, regularmente matriculado no 10º termo de

99

Administração, período Noturno, Proc. SEI nº 111017/2019-82: Após discussão do pleno, a Profa. Marina

100

Faraco, que ministra os conteúdos das unidades citadas, foi ouvida e apresentou justificativas de parecer

101

favorável. A comissão homologou o parecer favorável pelo deferimento com 1 abstenção da dispensa da

102

unidade curricular 5379 - Instituições de Direito Público e Privado, obrigatória para o curso pelo
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103

aproveitamento das unidades curriculares 8458 - Direito Constitucional e Econômico da Empresa (em

104

curso em 2019/2) e juntamente com 4675 - Instituições de Direito (cursada em 2013/1) e 5707 -

105

Organizações do Terceiro Setor (cursada em 2014/1), em caso de aprovação na unidade curricular 8458 -

106

Direito Constitucional e Econômico da Empresa (em curso em 2019/2). Considerando também a

107

excepcionalidade do discente ser provável formando ao fim do semestre corrente. As outras 2 solicitações,

108

referem-se a reversão de cancelamento de matrícula, processos nº 23089.111473/2019-22, aluna R.A.

109

71.169 e 23089.111445/2019-13, aluno R.A. 134.028. O Professor Emerson referiu-se aos dois processos

110

como casos que devem ser reportados à PROGRAD de acordo com o Art. 114 do Regimento Interno da

111

Graduação, portanto, os assuntos ficaram em aberto para que aquela Pró-reitoria tome as ações que o caso

112

requeira. Ao final, o Prof. Emerson pediu para que fosse incluído mais um ponto de pauta: Atividade

113

Complementares: O Prof. Emerson fez um breve relato sobre o regulamento das Atividades

114

Complementares do Curso de Administração, onde foram feitas algumas alterações que passaram a valer a

115

partir do início deste ano letivo (2019) e que, por alguma razão que não se sabia ainda, a versão do

116

regimento no que estava sendo utilizada pelos alunos era a versão antiga. Para solucionar este problema, foi

117

incluída no Capítulo III das Disposições Gerais, uma nova redação com o intuito de sanar as eventuais

118

dúvidas. A redação ficou assim: “Este Regulamento entrará em vigor a partir de 1 de janeiro de 2019

119

(documento aprovado em reunião da comissão de curso no dia 1 de outubro de 2018) sendo válido para

120

ingressantes a partir de 2019". As alterações em relação a versão anterior foram: 1- A atividade “AEx 07 -

121

Estágios não obrigatórios com termo de compromisso assinado ou estudos desenvolvidos em organizações

122

sob orientação docente” passa a ser “AEx 07 Projetos ou intervenções desenvolvidas em organizações sob

123

orientação docente”; 2- Inclusão do parágrafo único no artigo 10: "Para as atividades que não contiverem

124

as horas especificadas nos comprovantes serão atribuídas 4h a cada dia de participação na atividade

125

especificada."; 3 - O artigo 13 “Os períodos previstos para a entrega dos formulários serão as três semanas

126

anteriores à semana em que os docentes digitam notas na pasta verde, geralmente nos meses de junho e

127

novembro” passa a ser “Os períodos previstos para a entrega dos formulários serão: o mês de maio para os

128

alunos matriculados na UC Atividades Complementares, no primeiro semestre de cada ano; e, no mês de

129

outubro para os alunos matriculados na UC Atividades Complementares, no segundo semestre de cada

130

ano”. O ponto referente a Aprovação de Atas não foi discutido. Às quinze horas, a reunião foi encerrada,

131

na qual eu João Marcelino Subires, secretariei e lavrei a presente ata.

_____________________________________

_____________________________________

Prof. Dr. Emerson Gomes dos Santos

Prof. Dr. Samir Sayed

Coordenador do Curso de Administração

Vice- Coordenador do Curso de Administração
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_____________________________________

_____________________________________

Prof. Dr. Bolívar Godinho de Oliveira Filho

Prof.ª Dr.ª Nildes Raimunda Pitombo Leite

_____________________________________

____________________________________

Prof. Dr. Durval Lucas dos Santos Júnior

Profª. Drª. Gabriela de Brelàz

____________________________________

____________________________________

Profª. Drª. Miriam Christi M. Oishi Nemoto

Profª. Drª. Márcia Carvalho de Azevedo

____________________________________

____________________________________

Profª. Drª. Marina Faraco Lacerda Gama

Profª. Drª. Pollyana de Carvalho Varrichio

_____________________________________
João Marcelino Subires - TAE
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