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ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO NÚCLEO
DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO REALIZADA EM

12 DE DEZEMBRO DE 2022

Aos doze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois, nesta cidade de Osasco, à
Rua Oleska Winogradow, 100, no Google Meet, link de acesso: meet.google.com/zcr-
rton-etx, reuniram-se os senhores membros do Núcleo Docente Estruturante do Curso
de Administração da UNIFESP, sob a presidência da Profa. Dra. Gabriela de Brelàz.
Estiveram presentes os seguintes membros: Daiana Oliveira dos Santos, Kumiko Oshio
Kissimoto,  Marcia  Carvalho  de  Azevedo,  Nildes  Raimunda  Pitombo  Leite,  Tais
Pasquotto Andreoli. Justificaram ausência e não foram substituídos: Bolivar Godinho
de Oliveira Filho, Claudia Terezinha Kniess, Emerson Gomes dos Santos, José Osvaldo
de Sordi. Participaram da reunião como convidados: Luis Hernan Contreras Pinochet,
Regina da Silva de Camargo Barros. Tendo os senhores conselheiros assinado a folha
de frequência, foi constatado o quórum com 6 presentes. Pauta: ORDEM DO DIA: 1.
Apresentação do relatório da área de tecnologia da Informação e análise de dados; 2.
Apresentação  do  relatório  da  área  do  eixo  multidisciplinar;  3.  Apresentação  da
Abordagem do ensino centrado no aluno de Carl Rogers - Profa. Nildes Pitombo; 4.
Estrutura do PPC/Eixos, etc... - Histórico e possibilidades. Abrindo a reunião, a Profa.
Gabriela solicitou ao Prof. Luis Hernan que estava como convidado, representando a
subárea Tecnologia da Informação e Análise de Dados, que fizesse um relato do grupo.
De  maneira  geral,  o  Prof.  Luis  Hernan  se  manifestou  em  concordância  com  as
propostas de mudanças no PPC: “a gente entende que nessa última revisão,  que
aconteceu do último projeto pedagógico, já contempla as necessidades das diretrizes
curriculares, agora da resolução número 5 de 14 de outubro de 2021, então fazendo
uma leitura detalhada do perfil das competências esperadas do egresso no artigo 3,
percebemos que estamos contribuindo fortemente em avanços tecnológicos com os
sistemas e também métodos de pesquisa tanto na área de otimização de dados que
entra pesquisa operacional, com critérios de decisão de tomada de decisão como na
área de estatística que é a área do Emerson na parte de análise dados e métodos
estatísticos multivariados de dados. Então ficamos assim de forma geral nós quatro
fomos bastante contemplados com essa nova resolução. Ela traz uma contribuição
importante. Ela é bem atual, bem necessária; precisava porque a antiga era de 2005, e
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de 2005 para 2021 tem aí um período grande; então a tecnologia muda muito rápida e
também essa parte de análise de dados de sistemas processos de otimização para
tomada a decisão, então a gente entende que o item 3 que é justamente analisar e
resolver problemas de certa forma todos nós trabalhamos bastante com essa questão e
resolução  de  problemas  de  otimização,  de  encontrar  os  melhores  caminhos,  os
melhores  resultados  com  base  nos  métodos  quantitativos  e  muita  aplicação  de
sistemas de informação e tecnologias, Big Data, em todos os sistemas que a gente está
incluindo.  Até  estamos ingressando no metaverso;  então tem bastante coisa  para
trabalhar nessa área, na parte de técnicas analíticas e quantitativas que é do item 4.
Então, toda essa parte, inclusive, a gente tem aí uma colaboração, uma participação
muito importante do eixo multidisciplinar então a Daiana é a professora que está
representando o eixo, também contribui bastante para essa nossa subárea porque tem
duas disciplinas, uma de matemática-cálculo. Eu preciso muito dessa disciplina em
pesquisa operacional, que os alunos venham preparados para uma boa habilidade,
principalmente de álgebra linear e na parte de estatística que o professor Emerson
trabalha bastante com essa questão estatística já faz avanços do conhecimento da
inferência. Então a análise multivariada e outros métodos de métodos de análise de
dados que focam Data Science. Então eu acho que nós conseguimos nessa última
revisão que teve do currículo, já contemplar toda essa demanda e essa necessidade do
mercado para poder contemplar essas exigências que as diretrizes trazem. É claro a
gente colocou, lá eu coloquei um texto assim resumido compacto. Mas é provável que
precisemos fazer um pente fino para pequenos ajustes na ementa e pequenos ajustes
de  alguma  bibliografia  nova.  Algo  que  seja  atual.  São  coisas  que  estão  sempre
surgindo sempre aparecendo, mas a gente entende como grupo dessa subárea e com o
apoio também do eixo multidisciplinar, que estamos contemplados sim nessa nova
revisão que foi colocada e ficamos muito satisfeitos; eu particularmente estou muito
satisfeito  também  de  ver  aí  que  temos  diretrizes  curriculares  atualizadas.
Precisávamos então para esse novo cenário de mercado. Diria que essa é a principal
fala. Todos os professores, então eu Emerson, Durval e Osvaldo gostaríamos de manter
as  mesmas disciplinas  os  mesmos nomes,  se  possível  a  manutenção nos  mesmos
semestres, os semestres que estão sendo oferecidos e apenas pequenas inserções às
vezes  de  um método  novo  que  surgiu  que  está  sendo  mais  utilizado  uma  nova
tecnologia alguma ementa ou algo nas bibliografias de forma geral é isso. ” A Profa.
Gabriela agradeceu o relato e comentou o alinhamento ao que está sendo proposto no
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PPC e também sobre a necessidade de se fazer uma adequação de linguagem, isto é,
de redação,  ajustes  finos,  para fazer  as  “conexões”  entre as  DCNs e o  PPC.  Na
sequência, a representante do Eixo multidisciplinar, Profa. Daiana dos Santos,
fez o uso da palavra para expor o relatório: “...a gente está dividida em dois núcleos
sobre quatro disciplinas do primeiro núcleo. Em relação primeiro às exatas, quase
todas as disciplinas não houve nenhum tipo de entendimento dos professores de que
elas não estão contemplando o que as DCNs estão sugerindo através da atualização. A
gente entende que sim, elas estão contemplando, mas serviu para a gente poder dar
uma olhada novamente e tentar pensar elas talvez mais em relação ao que está ali, que
é o perfil  de administrador que as DCNs colocam como deve ser como deve ser
formado. Então,  por exemplo,  na disciplina de exatas,  a gente tem sentido muita
dificuldade dos alunos em relação a matemática básica; e agora o eixo, com a vinda da
professora Renata está oferecendo uma disciplina chamada matemática básica que é
uma disciplina à distância, online, com encontros, se não estou enganada, a cada 15
dias e eu acho que seria interessante se de alguma forma ou a coordenação do curso
sugerir que seus alunos fizessem essa disciplina para poder fortalecer a base. Então
eles vão fazer cálculo que é uma disciplina razoavelmente complexa e, principalmente,
por conta da pandemia eles estão vindo com bastante defasagem de conhecimento,
então a gente conversando no grupo de métodos quantitativos, a gente pensou na
possibilidade de como eletiva. Eu sei que eletiva eles fazem se tiverem interesse.
Talvez só uma sugestão para evitar, por exemplo, retenção em cálculo e estatística.
Em relação a primeira disciplina que é a estatística 1, a gente entende que ela está
totalmente adequada;  os professores do grupo não fizeram nenhuma sugestão de
mudança da ementa no termo e ainda destacaram aqui o artigo 3 que a gente acredita
que a  disciplina,  vem de encontro  com isso  que é  exigido aqui  na identificação:
interpretar informações qualitativas e ou quantitativas para atingir  um objeto um
objetivo inicial. Então essa disciplina estatística, ela é totalmente necessária. Do nosso
ponto de vista, e ela consegue se adequar bem ao que o artigo 3 da nova diretriz. A
única coisa que teve de sugestão foi a inclusão de uma referência bibliográfica, uma
referência que os professores consideram um pouco mais relevante. Em relação à
disciplina de Cálculo 1, dando uma lida aqui na ementa, a gente observou que tem um
tópico chamado derivado de funções trigonométricas; nós entendemos que esse tópico
não é necessário, porque quando você estuda diferenciação você já vai estudar os
derivados  de  funções  trigonométricas,  a  menos  que  haja  um  entendimento  dos
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especialistas aí do curso de que esse é um tópico relevante ao ponto de colocar em
destaque tipo [ah, esse daqui é essencial! ] Não tem como o aluno sair do curso de
cálculo sem ter visto isso porque o curso de cálculo ele é um curso de 60 horas mas é
uma  ementa  enorme,  então  uma  outra  possibilidade  interessante,  seria  como  o
professor Luis Hernan falou há pouco; por exemplo, os alunos vão estudar pesquisa
operacional, talvez pudesse haver um trabalho em conjunto entre os professores que
vão ministrar disciplina de cálculo e os professores de administração e saber quais
pontos de cálculos são mais relevantes para os alunos de administração; [Ah, ele tem
que saber otimização!] Então na parte de derivadas eu iria trabalhar mais esse tópico
por conta de como eu estou comentando uma ementa muito grande e aí fica cargo do
professor investir naquilo que ele acha relevante em relação a toda ementa. Acredito
que o curso poderia contribuir falando em cálculo, a gente quer que o aluno veja isso;
as aplicações estão aqui; aplicações de derivada; de repente trazer quais aplicações
são relevantes. Eu mesma sou formada em matemática mas tem os livros de cálculo
em administração e economia, mas esse olhar cuidadoso daqueles que sabem o que
dessa disciplina que é essencial seria interessante para a gente poder repensar ela,
mas por enquanto a sugestão foi tirar esse tópico porque a entendemos que ele já está
sendo contemplado em outros e a questão das aplicações ficar a cargo aí do dos
professores, mas claro fazendo aplicações na área. A disciplina de metodologia de
pesquisa interdisciplinar, ela é ministrada pelo professor João Tristan e ele também
leu as diretrizes e achou que está totalmente adequada junto com as referências a
disciplina de sustentabilidade nas organizações. É uma disciplina que era ministrada
há  pouco  tempo  pela  professora  Liége  Petroni;  ela  foi  redistribuída  para  a
Universidade dos Pampas e veio para cá o professor Chariston Dal Belo e aí ele tá
revisando a ementas e as referências para poder dar um pouquinho mais da cara dele
para a disciplina;  o que ele observou foi  principalmente,  acho que até um pouco
crítico, a questão das referências; então ele verificou todas as referências que tem na
ementa do curso na parte e viu que na Biblioteca, por exemplo, tem várias que não
tem nenhum livro para os alunos pegarem. Eu não sei se eles estavam fazendo, como
que era feito, mas aí ele constatou isso já entrou em contato com a Biblioteca para
comprar alguns livros que ele colocou nessa referência complementar e verificar como
que vai solucionar esse problema das referências, mas é um problema que ele está
verificando como resolver. A segunda parte das disciplinas a gente tem aqui a CRB; eu
vou já falar mas vou falar primeiro sobre Teoria Social Contemporânea porque não
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teve grandes mudanças, quer dizer, não tem mudança nenhuma praticamente. Então
os professores também são responsáveis leram as diretrizes e verificaram que essa
disciplina está de acordo com o que sugere principalmente com a necessidade de ter
um conteúdo relacionado a Ciências Sociais e Humanas. A disciplina Política Estado e
Mercado era uma disciplina ministrada pela professora Ana Carolina;  ela está de
licença, saiu e então não tive como conversar com ninguém a respeito de modificações
ou sugestões para ela e aqui voltando para CRB os professores Murilo Leal, Marcelo
Branco  e  Cláudia  Moraes,  prepararam  documento  bastante  extenso  justificando
porque que as disciplinas RB1 (Realidade Brasileira1 ) RB2 (Realidade Brasileira2 ), e,
RB3 (Realidade Brasileira3 ) são necessárias para o curso de administração e está de
acordo  com as  diretrizes.  Eu  achei  bastante  interessante;  não  é  minha  área  de
atuação, então não conseguiria fazer essa análise que eles fizeram, mas o que eu achei
interessante é que eles vão visitando cada um dos incisos do artigo 3 justificando
porque que é a disciplina ela faz o que as diretrizes colocam como essenciais para o
formando; então se a gente vê aqui, por exemplo eles vão enumerando qual habilidade
o aluno, o egresso deve ter, e por que que a disciplina contém essa habilidade...”.
“...por exemplo também Como se dá a metodologia do curso que ela é bem atual; eles
utilizam metodologias ativas; como que eles fazem a questão do aluno sair com a visão
crítica:  não  ser  só  aquela  questão  de  ser  resolvedor  de  problemas;  como que  a
disciplina contribui para isso...” “...Só aproveitando aí o que o professor Luiz falou, eu
acho  que  é  interessante,  eu  sabia  que  tinha  pesquisa  operacional  no  curso  de
administração, estatística, mas eu acho que seria legal a gente conversar também um
pouco para saber como que a gente pode ajudar ainda mais os alunos e os professores
também dando as Ferramentas...” Retomando a palavra a Profa. Gabriela, fez alguns
comentários: solicitou que se usasse as versões mais atualizadas das referências na
bibliografia (ex: Larsson & Faber: 2016) já que foi utilizada uma antiga de 2004; uma
pergunta: como colocar uma UC eletiva on-line (matemática básica) da Profa. Renata,
no PPC, caso ela saia do curso/campus? Alguém assumiria essa UC? A Profa. Daiana,
respondeu que sim, pois vários docentes do Eixo tem a expertise para ministrar essa
matéria. O Prof. Luis Hernan teceu comentários e solicitou apoio para reforço aos
alunos  na  área  de  Álgebra  Linear,  Análise  Combinatória,  inequações,  gráficos,
matrizes, integrais, coordenadas, polares, entre outros. A Profa. Daiana, apesar de ter
a formação na área, explicou que muito das disciplinas solicitadas não estão na grade;
algumas são ofertadas no curso de atuariais; se for para ofertar essas disciplinas, a
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carga  horária  seria  muito  pouca,  mas  acredita  que  possa  ser  discutido  as
possibilidades. A Profa. Kumiko Kissimoto indagou sobre o tema “Sustentabilidade”
que que perpassa várias disciplinas, para que haja um alinhamento entre o que a UC
ministrada pelo Prof. Chariston Dal Belo do Eixo tenha uma “continuidade” ou não
haja duplicidades ou “vazios” nas demais disciplinas ministradas pelas docentes do
Curso de Administração. Para isso ela sugeriu que se fizesse uma conversa entre o
docente e entre as docentes que ministram UCs que tratam do mesmo tema. A Profa.
Daiana ficou de verificar com o Prof. Chariston a possibilidade da realização desse
encontro ou da participação dele em uma reunião do NDE. A Profa. Marcia fez um
breve histórico das disciplinas ligadas ao tema “Sustentabilidade” ministradas pela
Profa. Liége Petroni do Eixo Multidisciplinar até os dias atuais quando passou a ser
ministrada pelo Prof.  Chariston, principalmente nas orientações de TCC. A Profa.
Gabriela sugeriu que se fizessem duas reuniões paralelas: uma do grupo de Métodos
Quantitativos com o Eixo, Sistemas de Informação e Finanças para estudar propostas e
pensar no preparo do aluno em métodos quanti e big data, entre outros e deixá-lo
preparado  para  saber  ler  dados  e  entende-los.  O  outro  grupo  seria  o  da
Sustentabilidade  com  a  Profa.  Kumiko,  Gabriela,  Chariston  e  todos  aqueles  que
trabalham com o tema. O importante é que não seja dado o mesmo conteúdo e sim que
os conteúdos se complementem. O Prof. Luis Hernan comentou as falas das Profas.
Daiana e Gabriela “... assim é o mercado! São uma mudança de paradigma que a gente
está vivendo na formação dos nossos alunos que estão se inserindo no mercado. Então
a gente não pode ensinar apertar botão. Eu acho que apertar botão a gente vê no
YouTube ou a gente vê em algum tutorial por aí, compra um livro e aprende a apertar
botão; a gente tem que saber o que está fazendo. Eu acho que o nosso aluno, o
diferencial  do  nosso  aluno  é  saber  pensar  e  ele  está  pensando,  e  ele  usa  esse
pensamento crítico, essa massa crítica tanto no quali quanto no quanti. É importante
ele  entender  que métodos  quantitativos  não  é  apertar  botão,  não  é  apenas  usar
software e aprender de uma forma mecânica; o software muda e ele se perde. Aí ele
fala assim: eu não sei usar tal software; ele aprendeu de forma mecânica; ele entendeu
como é que a coisa realmente funciona? Então, eu acho que entender o processo
Lógico é fundamental na minha visão. Se eu pudesse tentar convencer o corpo docente
e o NDE eu solicitaria mais disciplinas quantitativas com certeza para o curso, mas
como a gente tem um limite também que trabalha uma carga horária, uma quantidade,
eu acredito que essa disciplina de cálculo e gostei muito da fala da Daiana muito
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mesmo e ela é de otimização e fiquei mais feliz ainda que a gente vai voltar a falar. Eu
acho que é necessário sim uma transformação, uma mudança nessa disciplina básica
de cálculo como você sugeriu Gabriela; eu acho que tem que fazer um ajuste nela; se
ela já existe e está sendo oferecida em outro curso como matérias, talvez seja mais
fácil de implementar essa disciplina no lugar de cálculo. Para mim, eu dou pesquisa
operacional, eu sigo a linha da matemática, vamos dizer assim. No caso do Emerson,
ele  segue  a  linha  da  estatística,  então  para  ele  é  importante  conversar  com os
professores  de  estatísticas  e  alinhar  com  o  pessoal  da  estatística,  a  estatística
descritiva, a questão diferencial, etc.… porque é a praia dele, é o que ele trabalha nas
disciplinas dele. Na minha, especificamente a matemática, tem matemática financeira,
tem uma disciplina lá atrás e tem algumas de Finanças que com certeza concordo com
você,  seria adequado ouvir  o pessoal.  Eu acho que esses são os professores que
trabalham com a parte quantitativa, então eu fiquei bem animado aí de trabalhar com
o pessoal e discutir esses assuntos. Vai que sai um artigo...” A Profa. Daiana ficou de
verificar as agendas para agilizar os encontros. A Profa. Gabriela sugeriu que se
fizessem essas  reuniões  na primeira  ou segunda quinzena de fevereiro,  antes  da
próxima reunião do NDE. A Coordenação do Curso de Administração manifestou-se
junto à representante do Eixo para futura discussão, sobre a possibilidade de mudança
de termos de alguma UC com a UC TCC e a possibilidade de que o Prof. Chariston
incorpore as atividades de extensão em Administração. Na sequência da reunião, a
Profa. Gabriela colocou em pauta a apresentação da Profa. Nildes que proferiu extensa
e importante palestra sobre o tema: Abordagem do ensino centrado no aluno de Carl
Rogers. Ao final, a Profa. Gabriela solicitou a indicação de bibliografia básica para
introdução ao assunto/autor e a Profa. Kumiko mencionou o Núcleo de Metodologias
de Aprendizagem Ativa – NuMAA em que ela, a Profa. Regina e a Profa. Renata do
Eixo  participam  que  complementam  a  discussão  trazida  pela  Profa.  Nildes.  A
Apresentação  feita  pela  Profa.  Nildes  suscitou  um  debate  sobre  as  formas  de
ensino/aprendizagem e o papel  do professor e o aluno nesse contexto.  Com uma
discussão que apenas se iniciou, a professora Gabriela sugeriu que as professoras
Regina e Kumiko trouxessem exemplos práticos de como se aplicam na prática essas
metodologias na sala de aula para o conhecimento dos demais docentes. Foi também
encaminhado a seguinte proposta: Com o PPC que já foi compartilhado com os demais
membros do NDE, que se coloque as alterações do que acham que é importante,
adequando a linguagem, palavras-chave, ver no que pode melhorar na questão do
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ensino-aprendizagem, trazer a questão da avaliação das UCs pelos alunos, como fazer
isso de maneira correta, corresponsável, para discentes e docentes se beneficiarem
disso.  Além  disso,  que  as  Profas.  Kumiko  e  Regina  trouxessem,  se  possível,  os
principais pontos e conclusões a que estão chegando nesse grupo de trabalho do
NuMAA, para que pudesse ser utilizado no Curso. A Profa. Gabriela sugeriu que a
próxima reunião do NDE fosse no dia 13 de fevereiro às 14h30, com a seguinte pauta:
1) leitura documento comentado; 2) retorno das reuniões com Eixo; 3) apresentação
das Profas. Kumiko e Regina. Nada mais havendo a tratar, a Profa. Gabriela deu por
encerrada a reunião às quatorze horas e cinquenta e três minutos. Eu, João Marcelino
Subires, secretariei a reunião e lavrei a presente ata a qual será assinada por mim e
pela  Presidente  do  NDE,  após  aprovada  pelos  membros  do  Núcleo  Docente
Estruturante  do  Curso  de  Administração.  ATA  APROVADA  NA  SESSÃO
ORDINÁRIA  DO  DIA  13  DE  FEVEREIRO  DE  2023.

Gabriela de Brelàz
Presidente do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Administração

Coordenadora do Curso de Administração

João Marcelino Subires
Secretário do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Administração
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