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1

ATA DA 2º REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 2019

2

Na data de 10 de abril de 2019, às catorze horas e oito minutos, na Escola Paulista de Política, Economia e

3

Negócios, na sala 103, ocorreu a segunda reunião da Comissão do Curso de Administração de 2019.

4

Estiveram presentes a Coordenadora do Curso, Prof.ª Dr.ª Miriam Christi Midori Oishi Nemoto, Prof. Dr.

5

Douglas de Lima Feitosa, Prof. Dr. Durval Lucas dos Santos Júnior, Prof. Dr. Luis Hernan Contreras

6

Pinochet, Prof.ª Dr.ª Márcia Carvalho de Azevedo, Prof.ª Dr.ª Pollyana de Carvalho Varrichio e o Prof. Dr.

7

Ricardo Luiz Pereira Bueno. Os professores André Taue Saito, Arlete Eni Granero, Bolivar Godinho de

8

Oliveira Filho, Emerson Gomes dos Santos, Evandro Luiz Lopes, Gabriela de Brelàz, Luciana Massaro

9

Onusic, Marina Faraco Lacerda Goma, Miriam, Nildes Raimunda Pitombo Leite, e Samir Sayed

10

justificaram ausência. Ainda não há representante discente eleito para essa candidatura. O professor João

11

Tristan Vargas esteve presente na reunião para apresentar o item “g” da ordem do dia. A assistente em

12

administração, Ana Paula Rocha Garcia de Oliveira, secretariou a reunião. A professora Miriam iniciou a

13

reunião agradecendo a presença de todos e logo prosseguiu com os 1: INFORMES: a-) Reunião com o

14

NAE: A professora Miriam informou que a coordenação se reuniu com o NAE e com a professora Marina

15

Faraco para tratar da solicitação feita pela aluna RA 94866 e ficou acertado que suas solicitações seriam

16

respondidas, formalmente, através do SEI e que o relatório citado em reunião anterior não havia sido feito,

17

por isso não tinha sido encaminhado. b-) Representante na comissão do Congresso Acadêmico: A

18

professora Miriam informou não havia representante pela comissão de curso, porque ninguém havia se

19

canidadato. O professor Ricardo complementou dizendo que a direção acadêmica havia solicitado um

20

representante pelo departamento. c-) UC – PCP: A professora Miriam esclareceu o mal entendido que

21

havia acontecido na programação da UC PCP, frisou e agradeceu a contribuição do professor Evandro que

22

havia estruturado toda a disciplina. Pediu desculpas pelo mal entendido e agradeceu aos professores que

23

estariam contribuindo na condução dessa unidade curricular. d-) Atualização do regimento de TCC: A

24

professora Miriam informou que alguns professores iriam assumir os orientandos da professora Cinthia,

25

que iria participar como co-orientadora, conforme previsto no regimento do TCC. e-) Reingresso: A

26

professora Miriam informou que foram analisados 18 currículos de alunos concorrendo à duas vagas e que

27

aqueles que preencheriam essas vagas não seriam prejudicados com falta. Sugeriu aplicação de atividades

28

extra para que consigam acompanhar o curso. As professoras Márcia e Miriam aproveitaram a

29

oportunidade para relatar uma situação inusitada ocorrida durante a aplicação de prova para os candidatos à

30

transferência externa. f-) Interrupção de orientação de TCC da aluna RA 94868: O professor Luis

31

Hernan disse que a aluna o procurou para conversar sobre projeto de pesquisa e ele recomendou que ela

32

falasse, primeiramente, com a professora Pollyana, já que seria sua orientadora, na época. A professora

33

Pollyana aproveitou para relatar o histórico das ausências da aluna durante o período de orientação, por

34

isso, informou seu desligamento como orientadora. A professora Miriam relatou o caso da aluna RA 71166
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35

e informou que sua solicitação de reversão de vaga havia sido deferida. Os professores Douglas e Durval

36

fizeram ponderações sobre as implicações que esse tipo de solicitação causava ao aluno. O professor

37

Ricardo informou sobre o andamento do concurso para docente da subárea Administração de Negócios e

38

sobre a publicação do decreto que alterava a regulamentação de concursos públicos na Administração

39

Pública Federal. Aproveitou para fazer alguns esclarecimentos sobre as possíveis mudanças dos

40

procedimentos e prazos no processo de contratação de docentes na Unifesp. Acrescentou que o concurso

41

público Gestão de Operações e Serviços havia sido aprovado, na última reunião do CONSU. A professora

42

Márcia relatou que foram bem positivas as atividades ocorridas durante a semana de integração dos

43

calouros e destacou a importância da incorporação na disciplina Fundamentos em Administração. A

44

professora Miriam aproveitou para perguntar sobre a composição dessa banca ‘e o professor Ricardo

45

respondeu que o assunto seria tratado em reunião do departamento e aproveitou para fazer mais

46

esclarecimentos sobre preenchimento de vagas docente na Unifesp. ORDEM DO DIA: a-) Aprovação

47

das atas de reunião de dezembro/2018 e fevereiro/2019: As atas foram aprovadas, por unanimidade, com

48

uma retificação na minuta da ata de fevereiro de 2019. b-) Extensão do Prazo de Integralização do aluno

49

RA 123175: A professora Miriam relatou os motivos apresentados na solicitação do aluno, que foi

50

aprovado, por unanimidade. c-) Reversão de desistência de vaga do aluno RA 71166: Transformado em

51

informe. d-) Eleição da Coordenação de Curso: A professora Miriam informou que o período como

52

coordenadora do curso estaria finalizando em junho de 2019, sugeriu o período para inscrição das chapas

53

ocorresse entre os dias 22 a 26 de abril, a eleição entre os dias 06/05 e 07/05 e a apuração no dia da

54

próxima reunião da comissão de curso, que seria realizada em 07 de maio. A sugestão foi aprovada, por

55

unanimidade. g-) PPC do Multidisciplinar: Item de pauta antecipado. O professor João Tristan apresentou

56

qual seriam o papel do Eixo Comum na EPPEN e os objetivos da reestruturação do projeto pedagógico. A

57

professora Miriam aproveitou para informar que essa discussão havia sido iniciada na Câmara de

58

Graduação. O professor João Tristan continuou frisando que essa reformulação seria conjunta aos cursos e

59

mostrou detalhes da mudança em algumas disciplinas. O professor Ricardo agradeceu a apresentação do

60

professor Tristan, destacou a importância do Eixo Comum e sugeriu que as mudanças fossem mais

61

detalhadas, indicando qual seria a matriz “origem” e “destino” e quais os conteúdos que mudariam. A

62

professora Márcia perguntou sobre a situação do professor Álvaro e o professor Tristan respondeu que ele

63

estaria na tentativa de transferência para o departamento da Psiquiatria no campus São Paulo. O professor

64

Ricardo mostrou interesse pela transferência dele para o departamento de Administração, em doação, pois

65

não haveria vaga para troca. O professor Tristan foi convidado para participar da próxima reunião da

66

comissão de curso para apresentar as mudanças, conforme solicitado e ficou decidido que qualquer

67

alteração no projeto seria encaminhada por e-mail para a professora Miriam, que repassaria aos demais.

68

Aproveitou para esclarecer que deveriam consultar, primeiramente, o professor Álvaro sobre o interesse de
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69

ser transferido para o departamento de Administração e disse que conversaria com ele sobre isso. e-) Data

70

de entrega e defesas de TCC: O prazo para entrega seria até o dia 10 de junho na Secretaria Integrada,

71

para defesa seria até o dia 29 de junho, último dia do primeiro semestre letivo, e o lançamento da nota na

72

pasta verde seria até o dia 12 de julho. f-) Redistribuição dos orientados da professora Cinthia: A

73

professora Miriam informou que a professora Cinthia iria colaborar como co-orientadora, conforme

74

previsto no regulamento do TCC e a professora Márcia informou que a professora Luciana ficaria

75

responsável pelos orientandos nessa etapa final das orientações. A professora Miriam informou, a pedido

76

do professor Bolivar, a sugestão de redigir o número do RA nas atas das reuniões ao invés do nome de

77

aluno. A professora Márcia perguntou se houve alguma orientação ou diretriz da Universidade nesse caso e

78

a professora Miriam respondeu que não haveria nenhum tipo de diretriz para esse tipo de caso e que, após

79

reuniões com a PRAE, a orientação foi de não registrar o nome do aluno. Frisou que as respostas deveriam

80

ser formalizadas, via SEI e os professores discutiram sobre esse tipo de formalização. Todos aprovaram

81

essa sugestão, por unanimidade. A professora Miriam finalizou a reunião informando que não ocorreria a

82

reunião do NDE devido à falta de quórum. Encerrada a reunião às dezesseis horas e três minutos, na qual,

83

eu, Ana Paula Rocha Garcia de Oliveira, lavrei a ata.

84
85
86

____________________________________

87

Prof.ª Dr.ª Miriam Christi Midori Oishi Nemoto

88

Coordenadora do Curso de Administração

____________________________________
Prof. Dr. Douglas de Lima Feitosa

89
90

____________________________________

91

Prof. Dr. Durval Lucas dos Santos Júnior

____________________________________
Prof. Dr. Luis Hernan Contreras Pinochet

92
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94

___________________________________

95

Prof.ª Dr.ª Márcia Carvalho de Azevedo

____________________________________
Prof.ª Dr.ª Pollyana de Carvalho Varrichio

96
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____________________________________
Prof. Dr. Ricardo Luiz Pereira Bueno

____________________________________
Prof. Dr. João Tristan Vargas

99
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101
102

____________________________________
Ana Paula Rocha Garcia de Oliveira
(Assistente em Administração)
Pág(s).3/3

