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ATA DA 2º REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 1 

Na data de 08 de março de 2017, às 10h, na Escola Paulista de Política, Economia e Negócios, na sala 105, 2 

ocorreu a segunda reunião da Comissão do Curso de Administração. Estiveram presentes o coordenador do 3 

curso Prof. Dr. Luis Hernan Contreras Pinochet , a vice-coordenadora Prof.ª. Dr.ª Miriam Christi Midori 4 

Oishi, Prof. Dr. Bolivar Godinho de Oliveira Filho, Prof.ª Drª. Cintia Rejane Möller de Araújo, Prof. Ms. 5 

Emerson Gomes dos Santos, Prof.ª Drª. Gabriela De Brelàz, Prof.ª Drª. Marcia Carvalho de Azevedo, Prof.ª 6 

Drª. Natasha Schmidt Caccia Salinas, Prof.ª Drª. Nildes Raimunda Pitombo Leite, Prof. Dr. Ricardo Luiz 7 

Pereira Bueno e a discente Cláudia Ferreira dos Santos. O professor Luis iniciou a reunião agradecendo a 8 

presença de todos, justificou as ausências do Prof. Dr. André Taue Saito, Prof. Dr. Evandro Luiz Lopes, 9 

Prof.ª Drª. Luciana Massaro Onusic, Prof.ª Drª. Pollyana de Carvalho Varrichio, Prof.ª Drª. Rosângela 10 

Toledo Kulcsar e Prof. Dr. Samir Sayed e a discente Maria Natália de Freitas Macedo. A Prof.ª Drª. Liége 11 

Mariel Petroni substituiu a Prof.ª Drª. Rosângela Toledo Kulcsar na reunião. A secretária executiva, Larissa 12 

Reis Matoso, secretariou a reunião. Informes: Conselho de Graduação / Câmera de Graduação / 13 

Congregação do Campus: O professor Luis relatou que na reunião do Conselho de Graduação houve 14 

apresentação do curso de administração e a análise do recurso da solicitação de extensão de integralização 15 

de prazo da aluna Bianca Carvalho dos Santos, que não compareceu para realizar a sua defesa. A 16 

professora Natasha informou que o Ministério da Educação havia publicado uma portaria com instruções a 17 

respeito da revalidação de diplomas de graduação cursada em universidades no exterior, que cada curso 18 

analisaria se seria necessário elaborar normas especificas mesmo considerando as normas elaboradas pela 19 

Prograd. O professor Luis relatou o que foi pautado na reunião da Câmara de Graduação e sugeriu aos 20 

professores para incentivar os alunos a participar na semana de integração. O professor Luis relatou 21 

brevemente os assuntos pautados na reunião da Congregação. NDE: O professor Luis relatou os assuntos 22 

pautados na reunião e destacou a discussão sobre a reordenação das disciplinas do departamento do Eixo 23 

Multidisciplinar ministradas pelos professores João Arantes e Liége. A professora Márcia relatou as suas 24 

impressões sobre a reunião. O professor Luis disse que a reformulação dos projetos pedagógicos dos cursos 25 

será discutida na próxima reunião da Câmara de Graduação. A professora Liege relatou sobre as mudanças 26 

da demanda de sua disciplina. Concursos (SI, MKT e Substituto): O professor Luis informou que o 27 

concurso de Sistemas de Informação foi aprovado na Comissão de Bancas e Congregação e que o concurso 28 

de Marketing foi adiado. O professor Ricardo informou que o pedido de abertura de contratação de 29 

professor substituto e visitante foi despachado no departamento de Recursos Humanos. Eleição para 30 

Câmara de Pós-graduação da EPPEN: O professor Ricardo relatou que na reunião da Congregação foi 31 

discutido o regimento da Câmara de Pós-graduação e que haveria eleição dos membros e coordenação no 32 

final do mês de abril. Orçamento Participativo do Departamento para itens de Capital: O professor 33 

Ricardo relatou o assunto que foi discutido na Congregação e solicitou aos docentes e representação 34 

discente para enviar sugestões para gastos do orçamento para o e-mail do departamento para levantar quais 35 
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seriam as demandas. Atividades Complementares: O professor Luis informou que o assunto foi solicitado 36 

pela representação discente. Com a palavra, a representante discente Cláudia relatou que foi feito um 37 

levantamento sobre as dificuldades para se cumprir a carga horária das atividades complementares e 38 

apresentou sugestões feitas pelos alunos. O professor Luis explicou que a disciplina seguiria as diretrizes 39 

curriculares do curso de administração e que como estaria sendo conduzido pelo professor Emerson. O 40 

professor Emerson sugeriu a representante discente Cláudia trazer esse levantamento feito com os alunos e 41 

incluir o assunto como item de pauta. TCC: A representante discente trouxe a sugestão dos alunos de 42 

formar uma pré-banca de TCC. O professor Luis orientou incluir o assunto como item de pauta. Ordem do 43 

dia: A professora Cintia sugeriu fazer alteração de pauta e todos aprovaram. Aprovação da ATA do dia 44 

07/02/2017: A professora Gabriela solicitou duas correções na minuta da ata e o professor Luis sugeriu a 45 

todos que solicitassem as correções antes da reunião. A ata foi aprovada por unanimidade com as correções 46 

sugeridas pelas professoras Gabriela e Nildes. Situação da aluna Joana D’Arc do Nascimento Barcelos 47 

(Transferência Ex-Ofício): O professor Luis relatou o processo da aluna, apresentou o memorando 24 e o 48 

pedido da aluna foi aprovado por unanimidade. Um informe foi incluído: O professor Luis informou que o 49 

NAE encaminhou um memorando relatando a situação do aluno Jeferson da Silva Carvalho do 1º termo do 50 

turno integral que teria um problema de visão e disse que enviaria uma cópia deste memorando aos 51 

professores do 1º termo do curso de Administração e do Eixo Multidisciplinar, pois o NAE estaria 52 

solicitando que fosse dada uma atenção maior a este aluno. Orientações de TCC que eram do Prof. 53 

Marcelo Moll Brandão (alunos envolvidos): A professora Márcia disse que havia feito um levantamento 54 

dos alunos que estavam sendo orientados e que dos cinco orientandos do professor Marcelo, apenas um 55 

havia se matriculado na disciplina neste semestre. A professora Márcia informou que haveria onze alunos 56 

sem orientador e apresentou a proposta de convoca-los para uma reunião. A professora Arlete chegou nesse 57 

momento. A professora Márcia disse que seria elaborado um calendário para conduzir as atividades 58 

relativas ao desenvolvimento de planos de negócios. Foi aprovado o encaminhamento da professora Márcia 59 

realizar a reunião. Disciplina de Fundamentos de Administração lecionada ao Curso de Ciências 60 

Contábeis: O professor Luis apresentou a professora Arlete e disse que ela estaria ministrando uma 61 

disciplina eletiva para o curso de administração nesse semestre. A professora Arlete se apresentou e relatou 62 

suas atividades desenvolvidas na Reitoria. O professor Luis explicou como foi a saída do professor Marcelo 63 

Moll, quais seriam as demandas da disciplina Fundamentos de Administração para alunos de Ciências 64 

Contábeis e propôs que a professora Arlete assumisse essa disciplina com o apoio da professora Márcia. A 65 

professora Márcia se disponibilizou a compartilhar o material da disciplina. A professora Arlete iria 66 

consultar a Reitoria sobre a possibilidade de assumir a disciplina. Foi aprovada por unanimidade a 67 

indicação do nome da professora Arlete para assumir a disciplina Fundamentos da Administração. O 68 

professor Ricardo agradeceu a disponibilidade da professora e sugeriu que ele a apresentasse para as 69 

turmas. Disciplina de Ética (calendário e avaliação): O professor Luis informou que na última reunião do 70 
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departamento foi definido que a professora Miriam iria coordenar a disciplina de Ética e que haveria todo 71 

um cronograma de aulas. A professora Miriam explicou que a avaliação que seria feita por meio de 72 

atividades e uma prova genérica. Com a palavra, o professor Ricardo disse quais os professores que iriam 73 

ministrar a disciplina e que encaminharia o calendário da disciplina. Disciplina de Estratégia 74 

Organizacional (encaminhamentos dados pelo departamento – calendário e avaliação do período 75 

noturno): O professor Luis disse que os professores Samir e Luciana justificaram ausência, apresentou a 76 

solicitação do professor Samir para não ministrar aulas em turmas dobradas e, também, que a disciplina não 77 

seria da área dele, mas foi explicado que não seria possível devido ao período de transição do projeto 78 

pedagógico anterior para o atual e que poderia impactar na falta de oferta da disciplina e na carga horária 79 

do professor Bolivar. O professor Bolivar disse que a professora Luciana informou por e-mail que na ata 80 

havia a informação divergente da carga horária de quatro horas aula e que a ata foi encaminhada para o 81 

professor Samir para apreciação. Após discussões, o professor Ricardo sugeriu conversar com ele 82 

esclarecendo que o encaminhamento poderia ser atendido se fosse possível e quais seriam as alternativas. O 83 

professor Ricardo sugeriu fazer um levantamento da grade horária, assim, levantando a demanda de 84 

docentes. Situação da aluna Jessica Monteiro Lessa: Com a palavra, a aluna relatou a sua situação. Após 85 

discussões, o professor Luis disse que acompanharia a aluna até a secretaria de graduação para e encerrou a 86 

reunião às doze horas e trinta minutos, na qual, eu, Larissa Reis Matoso, lavrei a ata. 87 

 88 
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_______________________________________ 90 

Prof. Dr. Luis Hernan Contreras Pinochet  91 

Coordenador do Curso de Administração 92 
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Prof.ª Dr.ª Miriam Christi Midori Oishi  96 

Vice Coordenadora do Curso de Administração 97 
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Prof.ª Drª. Cintia Rejane Möller de Araújo 105 
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Prof. Ms. Emerson Gomes dos Santos 108 
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Larissa Reis Matoso (Secretária Executiva) 140 




