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Ata da IX Reunião Ordinária da Comissão de Curso de Administração da EPPEN/UNIFESP, 1 

realizada em 04.11.2019. 2 

 3 

No quarto dia do mês de novembro de dois mil e dezenove, às dez horas e quinze minutos, na sala 4 

205, na UNIFESP Campus Osasco, no prédio localizado à Rua Angélica, número 100, Jardim das 5 

Flores, Osasco, realizou-se a nona reunião ordinária da Comissão de Curso de Administração da 6 

UNIFESP, com a presença dos seguintes docentes: Profs. Drs. Emerson Gomes dos Santos, 7 

coordenador do curso de administração, Samir Sayed, vice-coordenador do curso de administração,     8 

Bolivar Godinho de Oliveira Filho, José Osvaldo De Sordi, Evandro Luiz Lopes, Tais Pasquoto 9 

Andreoli, Márcia Carvalho de Azevedo, Pollyana de Carvalho Varrichio, Regina da Silva de 10 

Camargo Barros e Durval Lucas dos Santos Júnior e dos seguintes alunos representando os 11 

discentes: Bárbara de Assis Vieira - Titular e Alessandro M. Sousa - Suplente. Foram justificadas 12 

as ausências por impedimento legal, outras agendas ou afastamento, dos seguintes docentes: 13 

Profs. Drs. Ricardo Luiz Pereira Bueno, Arlete Eni Granero, Luciana Massaro Onusic, Miriam 14 

Christi Midori Oishi Nemoto, Nildes Raimunda Pitombo Leite, André Taue Saito, Luís Hernan 15 

Contreras Pinochet, Marina Faraco Lacerda Gama e Gabriela de Brelàz. Não apresentou 16 

justificativa: Rosangela Toledo Kulksar. Pauta: Informes: - Da Câmara de Graduação; Do 17 

Conselho de Graduação; Outros. - Grade Final. Ordem do dia: 1- Aprovação de atas (reunião 18 

de 09/09/2019); 2- Processos de alunos; 3 - Transferência de curso (regras para edital 2020); 4 19 

- Discussão sobre PPC: Curricularização. Iniciando os trabalhos, o Prof. Emerson franqueou a 20 

palavra ao Prof. Samir que como representante na câmara de Graduação, informou que não houve 21 

pontos para trazer a comissão. O Prof. Emerson, por sua vez, pelo Conselho de Graduação, 22 

informou que houve apresentação de representantes da Biblioteca Central onde se demonstrou que 23 

há recursos sub-utilizados nas Bibliotecas e será promovida uma atualização nas bibliografias. 24 

Nessa mesma reunião, foi homologado o nome da Profª. Dra. Ismara Izepe de Souza como 25 

presidente da câmara de graduação do campus Osasco; o calendário acadêmico foi apresentado e 26 

deve ser disponibilizado; a Grade já foi fechada, alterações tinham o limite de alterações em 27 

outubro, deixadas em aberto as eletivas de direito para oferecer em administração ou em outros 28 

campi. O Prof. Bolivar deu informe sobre a orientação para aproveitar docentes do Curso de 29 

Direito, inclusive na vaga da Profª. Natasha, devido ao término do contrato da Profª. Marina Faraco. 30 

Durante esse informe, A Profª. Márcia manifestou preocupação com relação a transição e sugere que 31 
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seja feita uma formalização com o Curso de Direito para que não haja prejuízo nos conteúdos que 32 

eram ministrados pelas Profªs. Natasha/Marina, ao que o Prof. Emerson sugere haver uma conversa 33 

sobre os mesmos; O Prof. Emerson propôs também convidar o(s) Professor(es)  de direito para a 34 

reunião de dezembro para fazer uma apresentação. O Prof. Samir fez a Apresentação dos 35 

representantes discentes eleitos: titular: Bárbara de Assis Vieira e o Suplente Alessandro Marques 36 

Souza, e deu boas vindas em nome do conselho. Ordem do dia: O Prof. Emerson colocou em 37 

discussão o primeiro ponto da Ordem do dia: 1 - Aprovação da ata da 7ª reunião da comissão de 38 

curso de Administração do dia 09/09/2019. Aprovada por unanimidade. Em seguida, entrou em 39 

discussão e votação o ponto 2 - Processos de alunos: Primeiramente foi lido o Processo 40 

114589/2019-13 – que recebeu o parecer da Profª. Marina Faraco que foi homologado. A solicitação 41 

do aluno foi indeferida por unanimidade; na sequência, o Processo 1167125/2019-31 – 42 

Solicitação de extensão de prazo: Aprovada por um semestre. Registrar que a aluna deve procurar 43 

coordenação de curso ou da UC TCC para verificar quem a orientará; deve indicar orientador até o 44 

final de 30 de  novembro para viabilizar matrícula no próximo semestre. Ato contínuo, o Prof. 45 

Emerson trouxe para discussão o ponto 3 -  Transferência de curso (regras). Numa breve 46 

explanação a pedido da Profª. Márcia, o Prof. Emerson fez uma comparação de notas entre os 47 

alunos matriculados normalmente e os que vem por transferência. A Profª. Márcia num aparte 48 

observou de que sua impressão é de que, em Administração, o aluno que “vem de dentro, tem 49 

menos comprometimento” de “quem vem de fora, que vem com mais empolgação”, fazendo um 50 

comparativo e corroborando com as notas apresentadas. Os presentes ponderaram sobre os 51 

processos seletivos anteriores e possíveis modificações, e, ao final das discussões, foram decididos 52 

os seguintes encaminhamentos: A) Serão publicados editais para todos os cursos e não serão 53 

diferenciados os candidatos de transferências: serão aceitos oriundos do bacharelado, licenciatura 54 

ou tecnológico. Essa proposta, obteve somente 1 voto em contrário; B) A nota a ser utilizada será a 55 

do ENEM e terão caráter eliminatório e classificatório. Aprovada por unanimidade; C) Os Profs. 56 

Evandro e Tais foram designados para definir os conteúdos da prova. Aprovada por unanimidade. 57 

4- Discussão sobre PPC: Curricularização. O Prof. Emerson iniciou com a apresentação dos 58 

passos da proposta de curricularização que está em sendo construída desde as reuniões anteriores da 59 

Comissão do Curso de Administração, trazendo aos presentes algumas o exemplo das alterações no 60 

curso da Biomedicina relativas a curricularização e as decisões às novas UCs: Carga horária e 61 

quantidade de UCs; Objetivo, ementa e estrutura dessas UCs; Quantidade de docentes para as novas 62 



Ministério da Educação 

Universidade Federal de São Paulo 

Campus Osasco 

Departamento Acadêmico de Administração 
 

 

_________________________________________________________________________________________ 
Rua Angélica, 100 - Osasco - SP - CEP: 06110-295 

UCs; Docentes interessados em cada nova UCs; A Profª. Márcia ponderou que Biomedicina pode 63 

ser um curso com diferenças em relação ao nosso que pode ter um envolvimento maior dos 64 

docentes e alunos por ser integral; o Prof. Samir expôs que o curso de Contábeis está fazendo um 65 

piloto e o de Direito mostrou sugestão de “clínicas jurídicas”; a representante dos Discentes, 66 

Bárbara, ponderou que os alunos não sabem como funcionam as atividades complementares; Prof. 67 

Emerson respondeu que as informações estão no site e a responsabilidade é do aluno, mas a ideia é 68 

sempre melhorar. A Profª. Márcia manifesta dúvidas sobre professores novos nessas UCs; e 69 

novamente Bárbara, representante discente, manifestou preocupação em revisar as UCs do eixo 70 

comum (aulas de CRB que parecem a mesma coisa), no que foi acompanhada pelo seu suplente, 71 

Alessandro que diz que os alunos se interessariam por aulas mais técnicas focadas em 72 

Administração; o Prof. Durval preocupa-se com o problema de ficar com várias matrizes, podendo 73 

ocasionar insegurança jurídica e de dificuldades de gestão; o Prof. Emerson pondera que não temos 74 

várias matrizes e sim apenas uma e a secretaria já informou que não há direito adquirido sobre a 75 

matriz. Colocados em votação pelo Prof. Emerson, foram aprovados por unanimidade os 76 

seguintes encaminhamentos: 1 UC de 60h para Ensino; 1 UC de 60h para Pesquisa e Inovação 77 

de e 3 UC de 120h para Extensão. A coordenação enviará email com pesquisa sobre interessados 78 

em cada uma das 3 áreas das novas UCs. Dado o aumento de carga horária, ficou decidido também 79 

que subgrupos de docentes se reunirão para discutir as UCs de cada área. A coordenação enviará 80 

uma planilha em Excel com uma primeira divisão de áreas com as UCs oferecidas pelos docentes 81 

(inclusive eletivas). Esgotando-se a pauta e não tendo mais nada a ser tratado, o Professor Emerson 82 

encerrou a presente reunião às 11h51 e eu, João Marcelino Subires a secretariei e lavrei a presente 83 

ata. 84 

 85 
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