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

21 DE NOVEMBRO DE 2022

Aos vinte e um dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois, nesta cidade de
Osasco, à Rua Oleska Winogradow, 100, no Meet.google.com/sfn-rsea-mhc, link de
acesso: meet.google.com/sfn-rsea-mhc, 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: Bolivar
Godinho de Oliveira Filho, Claudia Terezinha Kniess,  Emerson Gomes dos Santos,
Kumiko Oshio  Kissimoto,  Marcia  Carvalho de Azevedo,  Nildes  Raimunda Pitombo
Leite, Tais Pasquotto Andreoli. Justificou ausência e não foi substituído: José Osvaldo
de Sordi.  Não justificou ausência:  Daiana Oliveira dos Santos.  Tendo os senhores
conselheiros assinado a folha de frequência, foi constatado o quórum com 8 presentes.
Pauta: EXPEDIENTE: Aprovação de atas: 1 - 2ª Reunião extraordinária do NDE de
19/05/2022; 2 - 1ª Reunião ordinária do NDE de 24/10/2022; ORDEM DO DIA: DCN
2021 e Projeto pedagógico do Curso de Administração; INFORMES: Início da reunião:
13h09. EXPEDIENTE: Aprovação de atas: 1 - 2ª Reunião extraordinária do NDE de
19/05/2022; em regime de votação, sem nenhuma alteração, foi aprovada por
unanimidade.  2 -  1ª  Reunião  ordinária  do  NDE de 24/10/2022;  em regime de
votação, sem nenhuma alteração, foi aprovada por unanimidade. ORDEM DO
DIA: DCN 2021 e Projeto pedagógico do Curso de Administração; A Profa. Gabriela
iniciou a reunião do NDE solicitando que os grupos dessem um feedback de como
foram as conversas com os pares sobre as novas diretrizes do Curso de Administração,
publicadas no final do ano de 2021 que deverão embasar a atualização do Projeto
Pedagógico do Curso de Administração. Começando pela Área de Finanças, o Prof.
Bolivar informou que ele e o Prof. Ahmed leram as diretrizes e enviaram algumas
sugestões: Planejamento Tributário transformar em eletiva; Contabilidade financeira
está no primeiro termo, se for possível,  seria interessante passar para o segundo
termo pois só terão esta matéria novamente no terceiro termo (não é imprescindível,
caso mexa muito com a grade horária); oferta da eletiva Finanças sustentáveis com 30
horas  (dividida  entre  os  Profs.  Bolivar  e  Ahmed);  transformar  a  UC  Custos
Empresariais em Controladoria com 60h. O Prof. Emerson argumentou que “Apesar
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do conteúdo e das UCs, o foco maior nessas diretrizes é trabalhar nas competências e
habilidades. E a partir delas pensar em módulos, áreas. Na última revisão do PPC,
começamos a discutir subgrupos e na época uma ideia seria 3 UCs para 2 docentes
para  termos  outras  oportunidades,  por  exemplo,  eletivas”.  A  Profa.  Kumiko
Kissimoto fez a apresentação em nome da área de Produção que compreende
também a Profa. Miriam Oishi. As propostas são: mudança do nome da área para
Operações e Serviços; 3º termo: Métodos ágeis em operações – 60h: mudar o nome da
disciplina para Métodos ágeis  e projetos em operações e serviços;  justificativa:  a
palavra projeto entrou para destacar mesmo em vista do conteúdo que é abordado. 4º
termo: não houve alterações;  5º termo: Logística e cadeia de suprimentos – 60h;
mudar o nome da disciplina para: Gestão da cadeia de suprimentos. Mantém-se a
eletiva “Tópicos especiais  em operações e  serviços” –  60h ministrada pela Profa.
Miriam. Foram atualizadas as ementas e bibliografia. Pela Área de Marketing, a
Profa. Taís Pasquotto informou que foi feito uma revisão recentemente nos planos
de ensino das disciplinas; tem algumas propostas mas vão depender da viabilidade
delas:  Inverter  a  ordem  de  Pesquisa  de  Marketing  com  Comportamento  do
Consumidor, mas querem fazer uma análise para ver se não acontece o que está
acontecendo com as disciplinas agora. Em relação ao conteúdo, entende-se que na
última  atualização  já  foi  dado  conta.  Em  relação  as  competências,  conseguem
explicitar mais, pois são mais práticas. Por exemplo, as 3 disciplinas não adotam a
prova como critério de avaliação, são sempre processos contínuos de avaliação com
trabalhos finais apresentados e entregues, mas acreditam que o Plano de Ensino está
ainda defasado neste ponto, mas é mais uma questão de adequação de formato do que
de conteúdo. Estão com 2 disciplinas eletivas recentes, sendo mais uma questão de
aperfeiçoamento  do  que  de  mudança.  A  área  de  Tecnologia  da  Informação  e
Análise de Dados teve a sua apresentação prejudicada por falta de representante em
virtude de férias do seu titular e ficará para a próxima reunião do NDE. O Prof.
Emerson acrescentou que alguns itens das diretrizes já estão contemplados nas UCs
que ele ministra de análise de dados, como: III-  analisar e resolver problema, IV-
aplicar técnicas analíticas e quantitativas na análise de problemas e oportunidades e V
- ter prontidão tecnológica e pensamento computacional. Representando a subárea de
gestão de pessoas, A Profa. Nildes Pitombo iniciou a apresentação da área de
Administração Geral e Gestão de Pessoas:  Em relação ao artigo 3, importante
acrescentar “Comportamento Gerencial”; sai do indivíduo, passa para a gestão depois
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para a organização; neste mesmo artigo, os tópicos 7,8 e 9, falam de metodologia de
ensino e aprendizagem que estão em linha com o artigo 10 que trata dos métodos de
aprendizagem;  todos  os  3  tópicos  estão  pautados  na  abordagem  Rogeriana  -
Abordagem de Ensino Centrada no Aluno - Carl Rogers – abordagem utilizada nas duas
UCs,  projetos  de  extensão  e  pesquisas  ministradas  pela  Profa.  Nildes  e  que  ela
considera  bastante  eficaz  e  se  coloca  à  disposição  para  quem tem interesse  em
conhecê-la. Ela tem utilizado essa metodologia desde 1980 independentemente das
instituições e tem dado certo. A Profa. Gabriela sugeriu que a Profa. Nildes preparasse
uma apresentação sobre o tema e propostas para a próxima reunião. A Profa. Márcia
apresentou a subárea de administração geral;  foi  feita  uma reunião onde se
percebeu  que  é  necessário  fazer  uma  revisão  dos  Planos  de  ensino  a  partir  da
avaliação de cada docente para deixar mais claro e detalhada a linguagem utilizada
para acompanhar as novas diretrizes curriculares; foi feito uma avaliação do Projeto
Pedagógico como um todo. A Profa. Gabriela comunicou aos membros do NDE que
convidou a Profa.  Regina Camargo para participar do NDE como membro
convidada  especial  a  participar  da  revisão  do  PPC  e  como  pessoa  que
futuramente poderá participar do NDE eventualmente como coordenadora, pois já
havia manifestado interesse em candidatar-se à coordenação do curso. O convite foi
colocado  em  votação  e  foi  aprovado  pelos  presentes  por  unanimidade.
Formação  complementar:  A  representante  do  Eixo  Multidisciplinar,  Profa.
Daiana, em virtude da ausência, deverá fazer a apresentação da subárea na próxima
reunião;  A  Profa.  Claudia  Kniess  informou que  as  novas  diretrizes  não  tratam
diretamente da curricularização da extensão por ser uma outra legislação mas fala da
extensão em diversos pontos, mas que os trabalhos desenvolvidos estão totalmente
aderentes com as diretrizes curriculares e que eventualmente poderá ser feito uma
reunião  somente  para  tratar  da  curricularização  da  extensão.  A  Profa.  Claudia
ressaltou também a importância de se registrar todas as atividades da curricularização
da extensão para fins de transparência junto ao MEC com os respectivos arquivos de
tudo o que é produzido pelos docentes e alunos. Outra informação é que será lançado
o site do programa de extensão com todas as atividades realizadas até hoje e em todo
final de ano será apresentado o que foi feito no ano e neste ano será apresentado nos
dias  15  e  16  de  dezembro.  A  Profa.  Claudia  está  preparando  um relatório  das
atividades de extensão e a Profa. Gabriela sugeriu que se fizesse uma apresentação em
reunião futura para toda a Comissão do Curso de Administração e publicá-lo no site do
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curso.  O  Prof.  Emerson  argumentou  que  se  deveria  olhar  o  PPC  e  partir  das
competências;  pensar nos subgrupos que já existem e ir  fazendo as atualizações;
reescrevendo o PPC pensando dentro das competências para chegar nas UCs. Isso
embasará  a  justificativa  de  algumas mudanças  e  a  criação de eletivas.  A Profa.
Gabriela  encaminhou  a  realização  de  uma  nova  reunião  ainda  em  2022,  para
apresentação dos relatórios das áreas de Tecnologia da Informação e Análise de
Dados, Eixo Multidisciplinar; Apresentação da Abordagem de Ensino Centrada
no  Aluno  -  Carl  Rogers  (Profa.  Nildes);  Estrutura  do  PPC/Eixos,  etc...  –
Histórico e possibilidades. A reunião ficou agendada para o dia 12/12/2022 as 13h.
Nada  mais  havendo  a  tratar,  a  Profa.  Gabriela  deu  por  encerrada  a  reunião  às
quatorze horas e trinta 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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