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Ata da 6ª reunião ordinária da Comissão de Curso de Administração da EPPEN/UNIFESP, 1 

realizada em 03.09.2020. 2 

No terceiro dia do mês de  setembro de dois mil e vinte, às quatorze horas e seis minutos, em ambiente 3 

virtual através da conta institucional do google meet no endereço: meet.google.com/utn-ryty-usv, da 4 

Escola Paulista de Política, Economia e Negócios - EPPEN/UNIFESP Campus Osasco, realizou-se a 5 

sexta reunião ordinária de dois mil e vinte, da Comissão de Curso de Administração, com a presença 6 

dos seguintes docentes: Profs. Drs. Samir Sayed, vice-coordenador do Curso de Administração, 7 

Bolivar Godinho de Oliveira Filho, Claudia Terezinha Kniess, Durval Lucas dos Santos Júnior, 8 

Gabriela De Brelàz, José Osvaldo De Sordi, Kumiko Oshio Kissimoto, Evandro Luiz Lopes, Luis 9 

Hernan Contreras Pinochet, Miriam Christi Midori Oishi Nemoto, Regina da Silva de Camargo 10 

Barros, Nildes Raimunda Pitombo Leite, Luciana Massaro Onusic e Taís Pasquoto Andreoli; o Prof. 11 

Luis Claudio Yamaoka e Francisco Marcelo Monteiro da Rocha representando o DMD, os alunos 12 

Bárbara de Assis Vieira – Titular e Alessandro Marques de Sousa – Suplente, representando os 13 

discentes. Justificativas de ausências por impedimento legal, outras agendas ou afastamento: Emerson 14 

Gomes dos Santos, Marcia Carvalho de Azevedo, Pollyana de Carvalho Varrichio e Ricardo Luiz 15 

Pereira Bueno. Pauta: Informes: 1- Conselho de graduação: segundo semestre de 2020; 2 - 16 

Transferência de turno (2-2020) e de curso (1-2021); 3-Semana de Administração. Ordem do dia: 1 - 17 

Oferecimento PEC-G do curso de Administração; 2 - Defesa de TCC (1-2020). [Os docentes devem 18 

enviar lista com alunos que optaram por banca remotamente]; 3 - Balanço preliminar das ADEs; 4 - 19 

Planos de ensino segundo semestre de 2020; 5 - Grade horária do segundo semestre de 2020; 6 - UC 20 

estágio Supervisionado. Coordenando a reunião, o Prof. Samir Sayed deu início aos trabalhos pelos 21 

informes, começando pelo aproveitamento de estudos que será feito via SEI onde cada docente fará o 22 

despacho no próprio processo ou à parte, devendo anexá-lo aos autos. Caso indeferido, deverá ser 23 

motivado conforme inciso I, artigo 50 da Lei 9784/99. Após analisado, retorná-lo à Secretaria 24 

Acadêmica até dia 25/09; O Prof. Bolivar informou que já recebeu esses processos no Departamento e 25 

já atribuiu cada um ao professor de acordo com a respectiva UC. O Prof. Samir salientou o caso dos 26 

aproveitamentos de estudos superiores a 5 anos, tal qual alguns já apresentados; seriam aceitas ou não 27 

após o aluno fazer um exame presencial quando do retorno das aulas presenciais. O segundo informe 28 

que o Prof. Samir trouxe, refere-se ao Conselho de Graduação que deliberou pela continuidade das 29 

ADEs no segundo semestre de 2020 nos mesmos moldes do 1º semestre; se houver uma grande 30 

melhora do cenário, será reavaliado. Será emitida outra portaria, pois haverá rematrícula. O calendário 31 

aprovado foi: Grade horária: 14/09 (com as devidas aprovações); planos de ensino: 28/09 (com as 32 

devidas aprovações); rematrícula: 03 a 17/11; aulas: 18/11/2020 a 02/03/2021; recesso de fim do ano: 33 

23/12/2020 a 03/01/2021; pasta verde: 10/03/2021; fecha currículo: 15/03/2021. O Terceiro informe 34 

foi sobre a transferência de turno (2º semestre de 2020) e curso (1º semestre de 2021); o curso não 35 

https://meet.google.com/utn-ryty-usv?hs=122&authuser=1
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oferecerá vagas para transferência; quanto à transferência de turno, as inscrições serão até o dia 15/09 36 

e os resultados sairão após o dia 30/09, quando forem esgotados todos os recursos. Na sequência, foi 37 

dado as informações sobre a semana de administração que ocorrerá entre os dias 08 e 11/09/2020, de 38 

forma virtual. O Prof. Samir reforçou a presença no evento e ao mesmo tempo, agradeceu à comissão 39 

de organização da SEMAD e aos demais membros do conselho pela institucionalização da semana 40 

pois não haverá aulas síncronas e será um desafio por ser um modelo de evento totalmente novo no 41 

campus. O Prof. Durval informou que as palestras serão transmitidas pelos canais do YouTube e 42 

Facebook da SEMAD e o Departamento de Comunicação Institucional da Unifesp disponibilizará todo 43 

o conteúdo das lives nos canais oficiais depois da realização. O Prof. Durval informou que a ACM 44 

será o objeto de estudo de caso. A discente Bárbara reforçou o pedido para que se divulgue, via pasta 45 

verde, pelos docentes, da programação da Semana da Administração junto aos alunos, ao mesmo 46 

tempo ela fará divulgação nas redes sociais do CAAD. Em seguida, o Prof. Samir colocou em pauta a 47 

Ordem do dia:  1 - Oferecimento PEC-G do curso de Administração; havia uma pendência sobre o 48 

oferecimento de vagas para o programa PEC-G: Foi encaminhado um formulário contendo algumas 49 

informações do NAE, de outros cursos e outros campi que oferecem vagas e submetido à votação dos 50 

docentes via web, após link enviado pela coordenação por e-mail, sendo a participação do Curso de 51 

Administração com até 2 vagas aprovada por 6 votos favoráveis, 2 contrários e 5 abstenções 52 

(homologado). Na sequência, foi colocado em discussão o ponto 2 - Defesa de TCC (1-2020). [Os 53 

docentes deveriam enviar lista com alunos que optaram por banca remotamente]; O Prof. Samir 54 

rememorou a reunião de 03/08/2020 em que foi deliberado o recebimento de TCCs durante as ADEs e 55 

foi aprovada a emissão da resolução CCA nº  02/2020 que fixa critérios para avaliar os  trabalhos de 56 

conclusão de curso remotamente, em que num dos parágrafos normatiza que “1) Compete ao docente 57 

orientador: informar a comissão de curso na reunião ordinária de setembro de 2020 a lista de alunos 58 

que optaram pela banca via web, e em formato síncrono;...”. Foi feita a leitura da relação de alunos 59 

que terão suas bancas de TCC, enviadas pelos respectivos orientadores e, ao final a deliberação foi de 60 

aprovação por unanimidade. Ato contínuo, foi colocado em pauta o ponto 3 - Balanço preliminar das 61 

ADEs; O Prof. Samir informou que o Conselho de Graduação encaminhará uma pesquisa para 62 

docentes e discentes sobre as ADEs. A coordenação enviou aos docentes, um formulário próprio com o 63 

objetivo de identificar os pontos positivos e negativos com a adoção das ADEs que já foi respondida e 64 

tabulada. A coordenação encaminhou se todos concordariam de utilizar os dados dessa consulta como 65 

posição oficial do curso. Como não houve nenhuma manifestação em contrário, a proposta foi 66 

aprovada por unanimidade. Continuando, foi a vez do ponto 4 - Planos de ensino segundo semestre de 67 

2020; O Prof. Samir fez uma breve explanação sobre o assunto no Conselho de Graduação e a questão 68 

dos prazos exíguos; fez a apresentação de uma planilha com o compilado dos planos de trabalho 69 

enviados pelos docentes e colocou em votação para deliberação a apresentação e discussão desses 70 
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planos. A proposta foi aprovada por unanimidade. 5 - Grade horária do segundo semestre de 2020; 71 

O Prof. Samir apresentou uma planilha da grade horária com UCs obrigatórias e eletivas. A Prof. Tais 72 

apresentou uma UC eletiva que ficou sem espaço para ser ministrada no período noturno em sua 73 

integralidade. Foi sugerida a aprovação da grade horária, condicionada à apresentação da proposta de 74 

realocação por parte da Profa. Tais de outro horário para a UC de sua responsabilidade até o dia 75 

07/09/2020. A proposta foi aprovada por unanimidade. E, por último, o ponto 6 - UC estágio 76 

Supervisionado. O Prof. Samir expôs a necessidade de ter o nome do (a) docente responsável pela UC 77 

estágio supervisionado e atividades complementares que deverá ser encaminhado pelo Prof. Evandro 78 

na grade horária à comissão de horários, visto que o mandato do Prof. Luis Hernan se esgotou. O Prof. 79 

Bolivar tomou a palavra para comunicar que a Profa. Kumiko aceitou a incumbência. O nome da 80 

Professora Kumiko foi aprovado por aclamação. Antes de finalizar a reunião, houve um debate 81 

iniciado pela Profa. Gabriela, a respeito de se ter uma estrutura maior para os estágios, onde se 82 

pudesse ter todas as informações (murais); o Prof. Samir falou da proposta que havia antes da 83 

pandemia de ser realizada uma “feira de profissões” que era justamente para abrir o Campus para as 84 

empresas interessadas em oferecer estágios; falou também da experiência da FEA onde havia um 85 

espaço destinado às empresas/estágios; a profa. Luciana explicou das dificuldades anteriores com a 86 

abertura do campus para empresas e agora com o novo procurador, houve o entendimento de que seria 87 

possível através de um chamamento público abrir espaços para empresas fazer demonstrações. Foi 88 

sugerido que se fizesse uma conversa entre as coordenações de estágios dos outros cursos, a 89 

comunicação (da Secretaria Integrada) e a secretaria da direção que cuida dos estágios (Ana Paula 90 

Nascimento) para pensar em uma futura “Feira de Estágios”. Esgotando-se a pauta e não tendo mais 91 

nada a ser tratado, o Professor Samir encerrou a presente reunião às 15h33 e eu, João Marcelino 92 

Subires secretariei e lavrei a presente ata. 93 
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