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ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DA 
UNIFESP, CAMPUS OSASCO, EM 07.02.2014. 
 
Ao sétimo dia do mês de fevereiro de dois mil e quatorze, realizou-se, na sala de reuniões 
nº 41 da UNIFESP, campus Osasco, localizado à Rua Angélica, número 100, Jardim das 
Flores, município de Osasco, a segunda reunião ordinária do ano de 2014 da comissão 
do curso de Administração da Unifesp, campus Osasco, às quatorze horas e trinta 
minutos.  
 
Estiveram presentes a coordenadora do curso de Administração, Profa. Dra. Marcia 
Carvalho Azevedo, a Profa. Dra. Luciana Massaro Onusic, o Prof. Dr. Bolívar Godinho, a 
Profa. Dra. Gabriela De Brelàz e o Prof. Dr. Luis Hernan Contreras Pinochet.  
 
Estando ausente a Profa. Natasha Schmitt Caccia Salinas e a Profa. Dra. Cíntia Rejane 
Möller de Araújo, que justificaram suas ausências; a Profa. Dra. Miriam Oishi Nemoto e o 
Prof. Ricardo Luiz Pereira Bueno encontram-se de férias.  
 
A reunião tratou da seguinte pauta: I) Assinatura das atas anteriores II) Ordem do dia 
III) Data da próxima reunião 
 
I)        Assinaturas das atas anteriores:  

 
A assinatura das atas anteriores será feita na próxima reunião.  
 
II) Ordem do dia:  

 
a) Banca de Concursos: 
 

Prof.ª Marcia informou aos docentes do curso as últimas decisões tomadas na 
Comissão de Bancas. Informou a eles que foram agendados os dias em que os 
concursos acontecerão no campus para todos os cursos de graduação. Com essa 
informação de datas, os docentes do curso já poderão agendar os dias e horários 
com os membros titulares das bancas que vão acontecer. Devido a existência de 
vínculo familiar entre a Profa. Marcia Carvalho de Azevedo e um candidato inscrito 
no concurso de Inovação e Competitividade a composição da responsabilidade de 
composição desta banca será repassada para a comissão de bancas. A Profa. 
Miriam Oishi fará o acompanhamento dos trabalhos e apoiará no que for 
necessário para o bom andamento dos trabalhos. 

 
b) Grade Horária do 1º Semestre de 2014: 

 
Os docentes do curso refletiram mais uma vez sobre suas possibilidades de 
horários e dias para ministrarem disciplinas no primeiro semestre de 2014. Os 
docentes devem enviar suas disponibilidades à representante do curso na 
Comissão de Horários para apresentação no dia da reunião que fechará a Grade 
Horária do 1º semestre de 2014 para os cursos de graduação. 
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c) Recepção de calouros: 
 
Ficou decido de os docentes do curso vão preparar um material de recepção aos 
calouros para apresentação na semana dos calouros, de 10 a 14/03/2014. 
 

 
III) Data da próxima reunião: 

 
Será marcada posteriormente. 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. 
 
 
_________________________________ 
Profa. Dra. Marcia Carvalho Azevedo 
 

 
 
 
Prof. Dr. Ricardo Bueno 
 

 
_________________________________ 
Profa. Dra. Luciana Onusic 
 

 
__________________________________ 
Prof. Dr. Luis Hernan Contreras Pinochet  
 

 
_________________________________ 
Prof. Dr. Bolívar Godinho de Oliveira 
Filho 
 

 
 
Profa. Dra. Cintia Rejane Möller de Araújo 

 
________________________________ 
Profa. Dra. Gabriela de Brelàz 
 
 

 
 
Profa. Dra. Miriam Oishi 
 

 
Profa. Dra. Natasha Schmitt Caccia Salinas 
 
 
 


