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ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DA 
UNIFESP, CAMPUS OSASCO, EM 08.03.2013 

 
Aos oito dias do mês de março de dois mil e treze, realizou-se, na sala de reuniões nº 1 
da UNIFESP, campus Osasco, localizado à Rua Angélica, número 100, Jardim das Flores, 
município de Osasco, a reunião da comissão do curso de Administração da Unifesp, 
campus Osasco, às quatorze horas e treze minutos. Estiveram presentes a coordenadora 
do curso de Administração, Profa. Dra. Márcia Carvalho Azevedo, o Prof. Dr. Bolívar 
Godinho, a Profa. Dra. Gabriela de Brelàz, a Profa. Dra. Luciana Massaro Onusic, o Prof. 
Dr. Luis Hernan Contreras Pinochet, a Profa. Dra. Miriam Oishi Nemoto e o vice 
coordenador do curso Prof. Dr. Ricardo Bueno. Estando ausente a Profa. Dra. Cíntia 
Rejane Möller de Araújo que justificou sua ausência. Tratou-se da seguinte pauta: I) 
Aprovação da ata da reunião anterior II) Informes III) Ordem do dia:  a) Critérios de 
Frequência b) Discussão sobre a estrutura curricular do curso de Administração c) 
Discussão sobre a grade horária do primeiro semestre de 2013 d) Demais assuntos da 
pauta. Aprovação da ata da reunião anterior: Ficou decidido que a ata será aprovada 
nas reuniões seguintes, por conta de ajustes que serão feitos. Informes: a) A Profa. Dra. 
Luciana Onusic informou que a Profa. Márcia Carvalho Azevedo pediu para ela a 
representar no Conselho de Graduação, que aconteceu no dia seis de março de dois mil e 
treze (quarta-feira), em São Paulo, onde foi aprovado o Regimento Interno, que estava em 
discussão há mais de seis meses, tendo previsão de entrar em vigor a partir do primeiro 
semestre de dois mil e quatorze. b) Foi informado também, que as informações, decisões, 
e afins, que forem decididos nas reuniões serão definidos pela comissão do curso em si e 
não apenas por uma pessoa, como, às vezes, fica subentendido em algumas atas já 
confeccionadas anteriormente. Por isso, verbos em voz passiva são recomendados para 
a redação das atas. c) A Profa. Dra. Miriam Oishi Nemoto informou que a minuta dos 
critérios de transferência interna para o curso de Administração, a ser apresentado, ficará 
para a próxima reunião. d) Por conta de problemas com alunos que não têm disciplina, 
responsabilidade e ética será pauta de uma próxima reunião a discussão sobre a criação 
de um Regimento Disciplinar para os alunos do curso de Administração. Ordem do dia: a) 
Critérios de frequência: Prof. Dr. Luis Hernan Contreras colocou uma dúvida, levando 
em conta que os cursos começaram antes do calendário oficial e alguns alunos não 
vieram às duas primeiras semanas do início das aulas, sendo que houve o período de 
rematrícula e alguns fizeram a rematrícula, estando assim, matriculados, porém a dúvida 
é a seguinte: como os alunos, que faltaram nessas duas primeiras semanas, pedem 
procedências? Profa. Marcia informou que isso é um tema realmente relevante que 
também pode ser tema de reuniões futuras. Ela informou aos presentes que todos podem 
computar faltas a partir do dia vinte e seis de novembro de dois mil e doze, que é 
oficialmente o início do segundo semestre de dois mil e doze que é quando foram feitas 
as matrículas. Antes do dia vinte e seis de novembro não computa faltas, nem pra critério 
de reprovação e nem para lançar no sistema. b) Discussão sobre a estrutura curricular 
do curso de Administração: Foi enviado pela Profa. Márcia aos presentes um “esboço” 
da estrutura curricular do curso de Administração. O Projeto Pedagógico do curso de 
Administração, originalmente, foi concebido com mais de quatro mil horas. A proposta 
inicial desse projeto foi elaborada pelo Prof. Ricardo, com sugestões da Profa. Marcia, 
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sendo encaminhada à Coordenadoria de Projetos Pedagógicos. A revisão se adequou às 
Diretrizes Curriculares de Administração, áreas específicas de Administração foram 
estruturadas e foram retiradas algumas unidades curriculares que estavam duplicadas, 
com carga horária excessiva, tendo em vista que não há curso de Administração com 
mais de quatro mil horas. Adequando-se ao padrão da duração do curso de ser em 4 anos 
e o número de horas com aproximadamente três mil e duzentas horas, no mínimo, pelas 
Diretrizes Curriculares em três mil horas. A Coordenação de Projetos Pedagógicos da 
Unifesp orientou que não aprove ainda o projeto pedagógico, sendo para a aprovação no 
Conselho de Graduação, onde participam todos os coordenadores de cursos da Unifesp. 
Prof. Bolívar e Profa. Luciana sugeriram na mudança do nome da disciplina de 
Administração Financeira Orçamentária para Finanças Corporativas I e Finanças 
Corporativas II. Levantaram a questão de deixar indicações dos conteúdos dos cursos 
para não ficar dúvida que um seria a continuação do outro. Ficou decidido então, deixar 
nomes “mais gerais” para as disciplinas e outros detalhes ficariam no plano de curso. 
Sendo assim os nomes das disciplinas citadas ficaram Administração Financeira de Curto 
Prazo e Finanças Corporativas. Os nomes das disciplinas por enquanto ficaram como 
estão, para, posteriormente, com a aprovação dos nomes de todos os cursos do campus, 
se fazer uma matriz de compatibilidade com esses outros cursos. Só mudando os nomes 
das disciplinas profissionais específicas do curso de Administração. A preocupação é:  
formar administradores para o desenvolvimento do país, procurar formar pessoas que 
ocuparão cargos na autogestão, com isso, quem está sendo formado, precisa ter uma 
visão abrangente, e isso se torna difícil em um curso com três mil horas, segundo o Prof. 
Ricardo. c) Discussão sobre a grade horária do primeiro semestre de 2013: Após um 
detalhamento da estrutura curricular e, posteriormente, aprovada no colegiado do próprio 
curso de Administração, será definida a montagem da grade horária posteriormente. 
Sugestões se as disciplinas serão optativas ou obrigatórias. d) Demais assuntos da 
pauta: Os outros itens da pauta foram prejudicados sendo agendada uma nova reunião 
dia quinze de março de dois mil e treze às quatorze horas. Nada mais havendo a tratar, a 
reunião foi encerrada e eu, Ricardo Vieira Bertoldo, Secretário Executivo, lavrei a 
presente ata que vai assinada pelos presentes. 
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_________________________________ 
Prof. Dr. Bolívar Godinho de Oliveira 
Filho 
 

 
Profa. Dra. Cintia Rejane Möller de 
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