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1

Ata da 1ª Reunião Ordinária de 2020, da Comissão de Curso de Administração da

2

EPPEN/UNIFESP, realizada em 20.02.2020.

3

Aos vinte dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, às dez horas e doze minutos, na sala 103, da

4

Escola Paulista de Política, Economia e Negócios - EPPEN/UNIFESP Campus Osasco, localizada à

5

Rua Angélica, número 100, Jardim das Flores, Osasco, realizou-se a primeira reunião ordinária de

6

dois mil e vinte, da Comissão de Curso de Administração, com a presença dos seguintes docentes:

7

Profs. Drs., Samir Sayed, vice-coordenador do curso de administração, Bolivar Godinho de Oliveira

8

Filho, José Osvaldo De Sordi, Evandro Luiz Lopes, Tais Pasquoto Andreoli, Márcia Carvalho de

9

Azevedo, Luciana Massaro Onusic, Gabriela de Brelàz, Miriam Christi Midori Oishi Nemoto,

10

Regina da Silva de Camargo Barros e Durval Lucas dos Santos Júnior e da representante dos

11

discentes: Bárbara de Assis Vieira. Foram justificadas as ausências por impedimento legal,

12

outras agendas ou afastamento, dos seguintes docentes: Profs. Drs. Arlete Eni Granero, Emerson

13

Gomes dos Santos, Pollyana de Carvalho Varrichio, Luís Hernan Contreras Pinochet, Nildes

14

Raimunda Pitombo Leite e Ricardo Luiz Pereira Bueno. Não apresentaram justificativas: André

15

Taue Saito e Rosangela Toledo Kulcsar. Pauta: Informes: 1- Da Câmara de Graduação, Do

16

Conselho de Graduação, Outros; 2- Transferência, Rematrícula, Recepção dos calouros; 3 - TCC:

17

Lista orientadores, rematrícula na UC TCC, oficio para troca de orientador na pasta verde; 4 - UC

18

Economia aplicada à gestão e UC PCP. Ordem do dia: 1- Aprovação de atas dos dias 04/11 e

19

03/12/2019, respectivamente; 2 - Processos de alunos; 3 - Discussão sobre PPC; 4 - Definição de

20

datas para as próximas reuniões. Informes: O Prof. Samir Sayed, vice-coordenador do curso, tendo

21

em vista a justificativa da ausência do coordenador, Prof. Emerson, assumiu a coordenação dos

22

trabalhos e iniciou a reunião informando que tanto as reuniões da Câmara de Graduação do dia

23

14.02, bem como a de extensão que seria no dia 18/02, foram canceladas por falta de pontos de

24

pauta. Informou também que houve reunião do Conselho de Graduação onde se discutiu sobre

25

pontos do Censo, bem como processos de alunos. Transferência, Rematrícula, Recepção dos

26

calouros; continuando os informes, o Prof. Samir deu dados sobre a questão da transferência: houve

27

38 inscrições, sendo 8 inscrições deferidas com 6 aprovados. Com relação a rematrícula houve

28

grande demanda de alunos do integral para cursar o noturno os quais foram indeferidos; As UCs da

29

Prof. Pollyana foram indeferidas em virtude do ofício do MEC; Houve baixa procura por UCs do

30

Integral, sobretudo a do último termo, (por exemplo, UC Experiência Empreendedora com 2

31

inscritos). A Profª. Luciana pede palavra sobre UC da Profª. Pollyana e discorre sobre a dificuldade

32

orçamentária das universidades federais para o presente ano. A Profª. Gabriela complementa e, sobre

33

orçamento, informa que: “... só temos garantidos 57% do orçamento para o ano, o que só dá até o

34

meio do ano. O restante, 43% , depende de crédito suplementar...” a ser votado pelo congresso, ao

35

contrário dos anos anteriores. Continuando, a Profª. Luciana fez exposição sobre a questão da
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36

suspensão de novos concursos e redistribuição de vagas para docentes e TAEs e as dificuldades em

37

preencher vagas devido as questões orçamentárias, motivando problemas na oferta de UCs e serviços

38

prestados por TAEs. A aluna Bárbara, representando os discentes fez 2 perguntas sobre o

39

oferecimento de UCs, tendo em vista a situação explanada pela Profª. Luciana, a qual responde,

40

sendo que uma das respostas é o não oferecimento de UCs para o 3º termo e a outra é a de que o

41

aluno interessado deve consultar a coordenação sobre o deferimento de sua matrícula para

42

aproveitamento da UC em outro curso. A Profª. Luciana reafirmou a questão da não permissão da

43

troca de período do integral para o noturno por parte dos alunos, tendo em vista a questão do

44

planejamento dos cursos, dos docentes e, principalmente, da absoluta inexistência de espaço e

45

infraestrutura nas salas para comportar a demanda, pelo menos por enquanto neste edifício.

46

Retomando a palavra o Prof. Samir chama a comissão de Recepção aos calouros, representadas pela

47

Profª. Taís e pela aluna Bárbara que informaram que haverá a recepção, com uma série de atividades

48

e sem aulas, entre outras propostas que acontecerão entre os dias 2 e 6 de março para os alunos

49

calouros, sendo que para os veteranos terão aulas normalmente e para os alunos que participam das

50

entidades estudantis que participarão dessas atividades de acolhimento, a falta será abonada, com o

51

devido pedido formalizado. Na sequência, pedindo inversão de pauta, o Prof. Samir chamou o Prof.

52

Álvaro do Curso de Direito para explicar como se dará a UC que será ministrada por 2 docentes em

53

boa parte das aulas, um oriundo do direito público (Álvaro) e outro do direito privado (Ivan) e que

54

tem intenção de abordar temas ligados à administração e a empresa. Feita uma breve apresentação

55

pelo Prof. Álvaro, a Profª. Márcia pede ao Prof. Álvaro que encaminhe à comissão do curso o plano

56

do curso. Foi sugerida pelos demais a participação nas reuniões da comissão de curso. As Profªs.

57

Márcia e Gabriela debatem sobre a necessidade de ser algo ligado a administração e agradecem os

58

professores pela disponibilidade. Ficou acordado de que o Prof. Álvaro enviará o programa da UC à

59

coordenação que disponibilizará aos demais docentes. Retomando, o Prof. Samir e a Profª. Marcia

60

deram informes sobre a questão do TCC: Lista de orientadores, rematrícula na UC TCC, ofício

61

para troca de orientador na pasta verde; A Professora Márcia e o Prof. Samir discorrem sobre a

62

lista de UC TCC, com incoerências entre lista de rematrícula e controle da UC Projeto de TCC; a

63

professora já entrou em contato com alunos identificados. Diversos docentes apontaram que boa

64

parte dos casos os alunos não entravam em contato com os orientadores, mesmo após insistência e

65

inclusive correm o risco de jubilamento, segundo os regulamentos da UNIFESP. Alguns estudantes

66

ficaram sem orientador ou com orientador a definir, devido às inconsistências. A orientação da

67

coordenação definida em conjunto com a Profª. Marcia é que ela entrará em contato com esses

68

alunos. Outros casos foram resolvidos, isto é, serão orientados pelos seguintes docentes: Tais,

69

Osvaldo, Samir, Bolivar, Nildes e Durval. A aluna Bárbara sugeriu que se fizesse um informe através

70

do WhatsApp para alertar os alunos sobre a importância e o perigo que alguns alunos estavam
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71

correndo por causa da não observância dos prazos com o TCC. A Profª. Marcia expôs a situação de

72

alguns alunos que eram orientados em seus TCCs pela Profª. Pollyana. Esses casos foram assumidos

73

pelos Profs. Durval e Gabriela, respectivamente. Também foi colocado pelo Prof. Samir, a questão da

74

UC Atividades complementares que era coordenada pela Profª. Pollyana: qual seria a instância de

75

decisão? A comissão de curso ou o Conselho do Departamento e se havia algum professor que se

76

candidatava à função? O Prof. Bolivar sugeriu que o assunto fosse discutido na reunião do

77

Departamento do dia 04/03, como forma de outros docentes assumirem funções de gestão. UC

78

Economia aplicada à gestão e UC PCP: O Prof. Samir reportou-se à reunião do departamento

79

havida em 20 de janeiro onde se discutiu a definição de como alocar docentes nas respectivas UCs.

80

Discutiu-se o ofício do MEC congelando todas as contratações de docentes nas IES Federais e os

81

impactos no curso. Quanto a UC que era ministrada pela Profª. Cintia foi definido que a Profª.

82

Miriam coordenará os trabalhos nos mesmos moldes do ano passado com o apoio dos demais

83

professores do curso e com convidados de outros cursos e de fora. A Profª. Miriam, tomando a

84

palavra, agradeceu pelo apoio e reafirmou o pedido de colaboração na consecução das atividades e

85

no convite aos palestrantes, dizendo que faltam poucas aulas ainda sem docente para completar o

86

semestre. Site do Curso de Administração. O Prof. Samir mostra o novo site e destaca que o

87

mesmo não apresenta as fotos dos professores na seção DOCENTES. Todos concordam em

88

disponibilizar as fotos do Lattes e para quem não tem, coordenação solicitará via email. Ato

89

contínuo, o Prof. Samir passou para a Ordem do dia: Aprovação das atas de novembro e

90

dezembro de 2019: A ata de 04/11/2019 foi aprovada por 10 a favor e 4 abstenções e a de

91

03/12/2019 aprovada por 11 a favor e 3 abstenções. 2: Competição de casos entre alunos de

92

graduação. O Prof. Samir informa do contato do Prof. Veloso (FEA-USP) através de email do Prof.

93

Hernan e aponta os contatos tanto com o Prof. Veloso como a RD e CAAD para a seleção de alunos.

94

Aponta algumas características do evento, incluindo a necessidade de definição de alunos, Prof.

95

Responsável e utilização do logo da UNIFESP. O Prof. Bolivar toma a palavra mencionando

96

especificidades do evento e aponta que já está pronto o site e que o mesmo autorizou a utilização do

97

logo da UNIFESP. A Profª. Luciana argumenta que há necessidade de aprovação da utilização do

98

logo e pediu para o Prof. Bolivar regularizar a situação junto à CAEC e DCI. Os responsáveis pela

99

competição serão os Profs. Bolivar e Evandro. (Inversão de pauta): Estudantes com Deficiência:

100

O Prof. Samir pede inversão de pauta e concede a palavra a Profª. Luciana que discorre sobre a

101

possível matricula de estudante do curso noturno com deficiência auditiva e as implicações para o

102

curso. Participaram da reunião como convidados o Sr. Carlos (NAE) e a Sra. Vivian (intérprete de

103

libras) que discorreram profundamente sobre a questão da deficiência e as necessidades que o curso,

104

bem como as medidas, que deverão ser tomadas para bom atendimento à referida estudante. Foi

105

discutida também a questão do Eixo Multidisciplinar que a Profª. Luciana pediu para coordenação de
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106

curso entrar em contato com a coordenação do Eixo. Da explanação, foram levantadas as seguintes

107

questões e procedimentos: há dois estudantes de Relações Internacionais com deficiência leve e no

108

de Administração, uma estudante oriunda do processo seletivo de ampla concorrência, deficiente

109

auditiva severa, que se comunica somente pela forma de libras. Houve o debate já que a estudante é

110

do período noturno e a interprete de libras não dá expediente nesse horário. Haverá uma conversa

111

com a aluna para tentar mudar para integral; a aluna é bastante proativa; os professores deverão

112

enviar material com antecedência e roteiro de falas para tradutora; a cada 20 minutos deverá haver

113

uma troca (de intérprete de sinais); autores e nomes estrangeiros deverão ser colocados na lousa; se

114

for aulas com vídeo, deverá ter legenda em português; deverá ser pensada e trabalhada a relação

115

alunos e professores; solicitar reunião do com a coordenação do Eixo para informar os docentes;

116

necessidade de preparação da turma. Processos de alunos: Na sequência, o Prof. Samir colocou em

117

discussão e votação os processos de alunos como segue: Proc. Nº 23089.111473/2019-22: entrega

118

TCC não efetuada. Nesse processo a Pró-Reitora de graduação (27.1.2020) aplicou art. 52 da lei

119

9784 (O órgão competente poderá declarar extinto o processo quando exaurida sua finalidade ou o

120

objeto da decisão se tornar impossível, inútil ou prejudicado por fato superveniente). Prof. Samir

121

coloca parecer da pró-reitoria sobre o fim do vinculo da estudante. Proc. Nº 23089.121042/2019-74:

122

extensão de prazo: (ingressante em 2014, Integral): Falta Matemática e Estatística: solicitou 1

123

semestre, porém provavelmente só poderá ser realizado em 1 ano (não há pedidos anteriores).

124

Reprovou FCI 3 vezes por nota e FCIII 4 vezes por nota e 2 vezes por falta. Aprovado por

125

unanimidade (11 votos). Durante a discussão deste processo, houve alguns questionamentos com

126

relação a procedimentos e dúvidas levantadas pela representante dos discentes, gerando algumas

127

sugestões que serão encaminhadas pela coordenação do curso, como as descritas a seguir: conversar

128

com NAE sobre UCs de exatas conforme descrito pela representante discente a qual explanou da

129

quantidade de professores, mesmas matérias com diferentes abordagens didáticas. Nesse sentido a

130

coordenação combinou de tratar o assunto com Eixo sobre entendimento de dificuldade em exatas,

131

bem como a questão de representação do Eixo, que não vem comparecendo às reuniões ordinárias da

132

comissão de curso de administração; também ficou de levantar a lista de alunos com histórico de

133

reprovação bem como do oferecimento (ou não) de curso de nivelamento oferecido pela UNIFESP

134

(EAD) e avisar o NAE. Proc. Nº 23089.100822/2020-14 : reversão de cancelamento de vaga e

135

extensão de prazo: (ingressante 2013, Integral): faltam atividades complementares (matriculou 4

136

vezes, mas não entregou) e TCC (não cursou ainda, Novo orientador: Emerson). Trancou o ano de

137

2018 (2 semestres). Além da reversão, Solicitou 2 semestres de extensão. Se aprovado matricula-se

138

em Atividades Complementares e TCC no 2/2020: Processo de reversão de cancelamento: A Profª.

139

Marcia discute se há necessidade de aprovar na comissão e a Profª. Luciana conversa com Roberto,

140

chefe da secretaria acadêmica que diz que esse deve ser apreciado na reunião da comissão. Votos
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141

contra: 3;. Abstenções: 4; Favoráveis: 3. Aprovado pelo voto de minerva do presidente. Processo de

142

extensão de prazo: O pedido foi negado. Houve 5 contrários, 0 abstenções e 4 favoráveis, da forma

143

pedida. Proc. Nº 23089.121204/2019-74: extensão de prazo: (ingresso 2014, Integral): solicita mais

144

um semestre, falta apenas Matemática (reprovada 2 vezes nota e 2 vezes frequência). Aprovado por

145

unanimidade (10 votos). Proc. Nº 23089.121270/2019-44: extensão de prazo: (ingresso 2011,

146

noturno) solicita mais um semestre, faltam apenas Atividades Complementares (não entregou por 5

147

vezes). Foi aprovado com 0 voto contra. 2 Abstenções e 7 votos

148

23089.120807/2019-59: extensão de prazo (ingressante 2013 integral). Extensão em 2 semestres

149

(2018). Relação de UC's pendentes e em curso no presente semestre letivo são descritas à seguir:

150

4415 FC I: Matemática (60 horas) - reprovou 4 vezes; 4676 FH II: Fundamentos do Estado e do

151

Mercado (60 horas) - reprovou 3 vezes; 5622: Trabalho de Conclusão de Curso (300 horas) -

152

reprovou 3 vezes; 5634: estágio curricular supervisionado - administração - (300 horas) - reprovou 2

153

vezes; 5699: atividades complementares - administração (240 horas) - reprovou 2 vezes e está em

154

curso no presente semestre (2019/2). Comissão contrária ao requerimento do aluno, com 6 votos

155

contrários, 0 abstenções e 3 favoráveis. Proc. Nº 23089.119870/2019-42: (114388) aproveitamento

156

de "Legislação Trabalhista e Previdenciária" por ter cursado a disciplina eletiva “Direito Trabalhista”

157

(60 horas), na qual foi aprovada com nota final 9,5 e 100% de frequência. As disciplinas apresentam

158

conteúdo programático completamente equivalente. Aprovado por unanimidade 10 votos. E, por

159

último, o Prof. Samir coloca em discussão o último ponto da pauta: Reuniões ordinárias e

160

extraordinárias. O Prof. Samir discorreu sobre a necessidade de separar em reuniões extraordinárias

161

as discussões do PPC (Curricularização) devido a profundidade do tema, apresentando em seguida a

162

sugestão de dias para que os docentes pudessem definir. Após um breve debate, ficou definido que

163

tanto as reuniões ordinárias quanto as extraordinárias deverão ser no mesmo dia: primeira segunda-

164

feira do mês no período vespertino, das 14h às 18h, com intervalo entre as reuniões. Esgotando-se a

165

pauta e não tendo mais nada a ser tratado, o Professor Samir encerrou a presente reunião às 13h e eu,

166

João Marcelino Subires lavrei a presente ata.

favoráveis. Proc. Nº

167
168

Prof. Dr. Samir Sayed

Profª. Drª. Marcia Carvalho de Azevedo

Vice - Coordenador do curso de administração

Prof. Dr. Durval Lucas dos Santos Júnior

Profª. Drª. Regina da Silva de Camargo Barros
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Prof. Dr. Bolivar Godinho de Oliveira Filho

Prof. Dr. Evandro Luiz Lopes

Profª. Drª. Taís Pasquoto Andreoli

Prof. Dr. José Osvaldo De Sordi

Profª. Drª. Gabriela de Brelàz

Profª. Drª. Luciana Massaro Onusic

Profª. Drª. Miriam Christi M. Oishi Nemoto

Bárbara de Assis Vieira
Representante Discente

João Marcelino Subires - TAE

169
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