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Ata da terceira reunião ordinária da Comissão do Curso de Administração de 2021 1 

07/04/2021 2 

No sétimo dia do mês de abril de dois mil e vinte e um, às dezesseis  horas e sete minutos, no 3 

endereço eletrônico do Google Meet: https://meet.google.com/hvh-dakx-4 

eou?hs=122&authuser=0, realizou-se a terceira reunião ordinária da comissão do curso de 5 

administração do ano de dois mil e vinte e um com as seguintes presenças: Profs. Drs. Emerson 6 

Gomes dos Santos e Samir Sayed, respectivamente coordenador e vice-coordenador do curso de 7 

administração; Bolivar Godinho de Oliveira Filho, Claudia Terezinha Kniess, Evandro Luiz 8 

Lopes, Durval Lucas dos Santos Júnior, Kumiko Oshio Kissimoto, Luis Hernan Contreras 9 

Pinochet Hernan, Miriam Christi Midori Oishi Nemoto, Marcia Carvalho de Azevedo, Nildes 10 

Raimunda Pitombo Leite, Regina da Silva de Camargo Barros, Ricardo Luiz Pereira Bueno e Taís 11 

Pasquoto Andreoli, além do aluno Alessandro Marques de Sousa – Suplente representando os 12 

discentes. Justificativas de ausências por impedimento legal, outras agendas ou afastamento: 13 

Profs. Drs. Gabriela de Brelàz,  José Osvaldo De Sordi, Luciana Massaro Onusic, Pollyana de 14 

Carvalho Varrichio. Os Professores Francisco Marcelo Monteiro da Rocha e Luis Claudio 15 

Yamaoka representando o DMD não justificaram ausência. Pauta: 1 - Informes (rematrícula): 2 - 16 

Ordem do dia: 2.1. Aprovação da ata da reunião ordinária do dia 24/02/2021; 2.2. Regulamento 17 

TCC; 2.3. Calendário (dia/hora) das reuniões da comissão; 2.4. Calendário das eleições para 18 

coordenações de curso, de atividades complementares e estágio supervisionado; 2.5. Desafio 19 

UNIFESP de casos em Administração; 2.6. Lista de Eletivas do curso de administração. Iniciando 20 

a reunião, o Prof. Emerson solicitou a inclusão de um ponto de pauta de um pedido de um aluno 21 

que chegou um dia antes da reunião: Reversão de desistência; aprovado por unanimidade. 22 

Informes: O Prof. Emerson discorreu sobre as reuniões que aconteceram na Câmara e no 23 

Conselho de Graduação que versaram sobre a retomada das ADEs, salientando que praticamente 24 

seriam mantidas as mesmas regras; Citou também duas mensagens enviadas; um questionário de 25 

avaliação para os alunos sobre o desenvolvimento do segundo semestre em ADEs o qual já teve 26 

mais de 1.000 respostas e a Pró Reitoria de Graduação pediu para reforçar a divulgação; o outro, 27 

foi sobre a curricularização da extensão que foi prorrogada para o ano que vem (2022) e que terá 28 

um evento nos próximos dias. Ainda na câmara, foi falado sobre o Congresso Acadêmico que é 29 

uma semana letiva e que está no calendário; também se discutiu sobre o repositório e a 30 

necessidade de se adaptar o processo final do TCC entre o aluno, o orientador, a Biblioteca e a 31 

secretaria e também um modo de o orientador ficar sabendo se o aluno de fato cumpriu todas as 32 

etapas antes de colar o grau. Sobre a Bibliografia, os docentes deverão analisar a bibliografia 33 

coerentemente com o PPC e com a relação aos títulos da biblioteca e se poderão ser alteradas e 34 

responder ao e-mail que a biblioteca enviou. Sobre a rematrícula, já houve 2 etapas e acontecerá a 35 

https://meet.google.com/hvh-dakx-eou?hs=122&authuser=0
https://meet.google.com/hvh-dakx-eou?hs=122&authuser=0
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3ª agora para os alunos se inscreverem e a coordenação deferir. Para os docentes que autorizaram, 36 

as turmas ficaram em torno de 50 alunos, variando, um pouco mais, um pouco menos. Por fim, 37 

terá uma atividade nova com piloto na UC de extensão sob a coordenação da Profa. Claudia 38 

Kniess que fez uma breve apresentação e explicação dos principais pontos do projeto. Será 39 

enviado um e-mail para os demais membros da comissão convidando-os a se somarem ou para 40 

agregar seus projetos no programa que já está aprovado pela CAEC. Encerrado os informes, o 41 

Prof. Emerson deu início à Ordem do dia colocando em pauta o primeiro ponto que foi incluído 42 

no início da reunião: Reversão de desistência. Processo SEI 23089.006364/2021-17 –  Aluno de 43 

Administração – Integral – Motivo: doença. Aprovado por unanimidade. 2.1. Aprovação da ata 44 

da reunião ordinária do dia 24/02/2021.  Não tendo nenhuma alteração, a ata foi aprovada por 45 

quatorze votos favoráveis e uma abstenção. 2.2. Regulamento TCC. O Prof. Emerson fez a 46 

apresentação das propostas de alterações no regulamento do TCC feitas por ele e pelos demais 47 

docentes do curso, principalmente sobre os anexos. Alguns artigos foram reposicionados pois 48 

haviam redundâncias e houve sugestões de inserção de novos parágrafos para deixar mais claro 49 

alguns pontos. Como o assunto era muito extenso e tomou muito tempo, e, havendo outros pontos 50 

sem debate e votação, decidiu-se pela realização de uma reunião extraordinária na próxima terça-51 

feira, dia 13/04/2021, às 14h, onde esta pauta (Regulamento TCC) e os outros itens da Ordem do 52 

dia terão continuidade. Sem nada mais a tratar, O Prof. Emerson deu por encerrada a reunião às 53 

dezoito horas e sete minutos. Ana Paula Nascimento Secretariou a reunião e eu, João Marcelino 54 

Subires, lavrei esta ata, a qual deverá ser aprovada e ser assinada pelos membros da Comissão do 55 

Curso de Administração, a posteriori. 56 

 57 

Emerson Gomes dos Santos – Coordenador do Curso de Administração 58 

Samir Sayed  - Vice – Coordenador do Curso de Administração 59 

Bolivar Godinho de Oliveira Filho  60 

Claudia Terezinha Kniess 61 

Durval Lucas dos Santos Júnior  62 

Evandro Luiz Lopes 63 

Kumiko Oshio Kissimoto 64 

Luis Hernan Contreras Pinochet Hernan  65 

Marcia Carvalho de Azevedo  66 
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Miriam Christi Midori Oishi Nemoto  67 

Nildes Raimunda Pitombo Leite 68 

Regina da Silva de Camargo Barros  69 

Ricardo Luiz Pereira Bueno 70 

Taís Pasquoto Andreoli  71 

Alessandro Marques de Sousa – Suplente - representando os discentes. 72 

Ana Paula Nascimento – TAE – Secretária substituta 73 

João Marcelino Subires – TAE – Secretário  74 


