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Ata da primeira reunião extraordinária da Comissão de Curso de Administração da 1 

EPPEN/UNIFESP, realizada em 22.04.2020. 2 

Aos vinte e dois dias do mês de abril de dois mil e vinte, às quatorze horas e oito minutos, em 3 

ambiente virtual através da conta institucional do google meet no endereço: 4 

https://meet.google.com/qwj-dqia-mfq?hs=122, da Escola Paulista de Política, Economia e 5 

Negócios - EPPEN/UNIFESP Campus Osasco, realizou-se a primeira reunião extraordinária 6 

ordinária de dois mil e vinte, da Comissão de Curso de Administração, com a presença dos 7 

seguintes docentes: Profs. Drs., Emerson Gomes dos Santos – coordenador do curso de 8 

administração, Samir Sayed, vice-coordenador do curso de administração, Arlete Eni Granero, 9 

Bolivar Godinho de Oliveira Filho, Durval Lucas dos Santos Júnior, Evandro Luiz Lopes, 10 

Gabriela De Brelàz, José Osvaldo De Sordi, Luciana Massaro Onusic, Luis Hernan Contreras 11 

Pinochet, Marcia Carvalho de Azevedo, Miriam Christi Midori Oishi Nemoto, Nildes 12 

Raimunda Pitombo Leite, Regina da Silva de Camargo Barros, Ricardo Luiz Pereira Bueno, 13 

Rosângela Toledo Kulcsar representando o DMD e os alunos, Bárbara de Assis Vieira – 14 

Titular, e Alessandro Marques de Sousa – Suplente, representando os discentes. Justificativas 15 

de ausências por impedimento legal, outras agendas ou afastamento: Profªs. Drªs. 16 

Pollyana de Carvalho Varrichio e Taís Pasquoto Andreoli. Pauta: Informes: - Da câmara e do 17 

conselho; - sobre o calendário; 1. Optativas: Cronograma específico com regras para 18 

viabilizar optativas; 2. Orientações da Prograd para o plano de ação. Ordem do dia: 1- Plano 19 

de Ação (anexo 2): Atualizar a versão do plano para atender as diretrizes (anexo 1); 2- 20 

Curricularização e PPC do curso. O Prof. Emerson iniciou a reunião pelos informes: com 21 

um pequeno histórico desde o início da suspensão das aulas, até o presente momento onde 22 

houve reuniões da câmara e conselho de Graduação, passando pelo CONSU no dia 08/04 e 23 

por reunião da Câmara de Graduação no Campus que se reuniu no dia 09/04 que elaborou 24 

carta com dúvidas para a PROGRAD. A coordenação enviou a proposta dos docentes do curso 25 

no documento (plano de ação). Nos dias 12 e 14/04, foram encaminhados email para docentes 26 

e discentes para levantamento de dados solicitados pela PRAE e no dia 15/04, o Conselho de 27 

Graduação se reuniu e prorrogou a entrega dos planos de ação até 29/04. As matriculas foram 28 

feitas de forma provisória para os ingressantes que terão que levar os documentos quando as 29 

aulas retornarem; foi feito um processo de colação de grau via processo administrativo pelo 30 

SEI, bem como os estágios também terão um fluxo via SEI. Foi votado no Conselho de 31 

Graduação que todas as atividades realizadas após a suspensão das atividades presenciais não 32 

https://meet.google.com/qwj-dqia-mfq?hs=122
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serão aproveitadas como carga horária nas UCs, não haverá aproveitamento a partir do dia 33 

16/03. Da Câmara: houve um conflito de estágio e horários de UCs e a secretaria está se 34 

organizando para enviar a lista ao coordenador de estágio; O Plano de ação deverá ser revisto 35 

para os próximos 30 dias e não para 60 dias conforme comunicado da PROGRAD, segundo 36 

informe do Prof. Samir da câmara de graduação, referindo-se aos planos de ação do curso 37 

com UC de cada docente a cada semana; Fazer documento de cada curso mostrando o que 38 

está sendo feito no período da quarentena; Também respondeu a questão feita pela Profª. 39 

Marcia quanto às chamadas, com exceção de economia noturno e atuariais integral, todos os 40 

demais cursos tiveram as vagas preenchidas. A relação dos alunos com estágios 41 

supervisionados com conflito de horários de aula será encaminhada pela secretaria para os 42 

coordenadores de estágios conversarem com os alunos para resolver a situação com aditivo, 43 

caso contrário, a Unifesp irá entrar em contato com as empresas para cancelar. Outro informe 44 

foi sobre os livros que nunca foram retirados para empréstimo na biblioteca. A coordenação 45 

da biblioteca solicitou que os professores consultem a biblioteca antes de dispor títulos em 46 

versões PDF no moodle ou EAD, que se consultasse a biblioteca virtual que dispõe de 47 

riquíssimo acervo bibliográfico. A Profª. Luciana deu informe complementar sobre os estágios 48 

que terão um novo procedimento envolvendo a Pro-Adm. para liberar assinaturas externas e 49 

não passará mais pela secretaria integrada para assinatura dos coordenadores de estágios dos 50 

cursos e direção, sendo todo o processamento feito diretamente via SEI, ao contrário do que 51 

era feito antes da quarentena. O Prof. Bolivar informou que o Prof. André Saito solicitou 52 

exoneração à partir desta data (22/04/2020); também informou quanto as providências junto à 53 

direção e pro-pessoas para contratação de um(a) substituto(a) para a Profª. Pollyana, cedida. 54 

Informou também que assumirá a disciplina do Prof. André, de matemática financeira, 55 

dobrando a sua carga horária e, para isso, necessita do apoio da coordenação para acessar a 56 

pasta verde e o moodle para atuar junto aos alunos. A Profª. Marcia retomou as dúvidas 57 

quanto as chamadas, pois há incongruências entre o informado e a verificação que ela fez 58 

quanto ao número de alunos matriculados. O Prof. Emerson, respondendo-a, disse que no 59 

conselho informaram que as últimas chamadas foram feitas de forma provisória e remotas; o 60 

que pode ter acontecido é que esses últimos alunos tenham feito a matricula provisória e ainda 61 

podem não ter acesso no moodle; ele vai procurar tirar esta dúvida. A Profª. Luciana retomou 62 

a palavra para dar a informação de que a colação de grau foi feita com assinaturas dos alunos 63 

e da direção na ata via SEI. Foram aproximadamente 203 estudantes. Outro informe foi sobre 64 
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a questão de substituição de docentes e a nova tentativa que será feita junto à reitoria, pro-65 

pessoas e os outros diretores de campus visando a realização de concursos e esperar a 66 

liberação da contratação pelo Ministério da Educação. O Prof. Bolivar fez uma intervenção, à 67 

partir de uma sugestão da Profª. Gabriela que propôs que a matéria do Prof. André 68 

(matemática financeira) fosse ministrada por uma pessoa do Eixo e, como havia uma 69 

representante daquela área na reunião, a Profª. Rosangela, esta foi instada a se pronunciar: A 70 

Profª. Rosangela ficou de levar a proposta para discutir com seus pares no Eixo. A Profª. 71 

Luciana sugeriu que a Chefia de Departamento fizesse essa ponte entre os chefes de 72 

departamento para verificar essa questão. A questão das atividades complementares que havia 73 

sido atribuída ao Prof. André será atribuída a outro docente. O Prof. Emerson passou a seguir 74 

para a Ordem do dia: 1- Plano de Ação: Atualizar a versão do plano para atender as 75 

diretrizes. Ele fez uma apresentação da proposta do que seria apresentado à PROGRAD como 76 

Plano de Ação e abriu as discussões para que os demais dessem as opiniões e dirimissem suas 77 

dúvidas sobre a metodologia proposta. Para isso, seria importante a leitura do novo item 78 

criado (item 3.5) no anexo II (plano de ação) conforme as diretrizes (anexo I) enviados pela 79 

PROGRAD. O Prof. Emerson incluiu que todas as atividades dadas, sejam registradas para 80 

futuramente poderem ser aproveitadas. Alerta também que quem não preencher esse item com 81 

o cronograma, ele considerará que não quer seguir com atividades domiciliares especiais. O 82 

representante discente Alessandro pergunta se o plano será divulgado a todos os alunos ou 83 

ficará restrito somente aos docentes no moodle? O Prof. Emerson responde que os alunos 84 

devem ter acesso e que os docentes devem acompanhar para saber se haverá algum problema 85 

pela lista de alunos. O Prof. Emerson solicitou a todos que lhe fizessem a devolutiva dos 86 

planos com o cronograma até o dia 26/04 para ele encaminhar à câmara/PROGRAD. Na 87 

sequência, foi colocado em discussão o ponto 2 da ordem do dia: Curricularização e PPC 88 

do curso. O Prof. Emerson rememorou a discussão sobre a curricularização e o PPC; desde 89 

agosto de 2019; havia mandado e-mail para relembrar das leituras dos capítulos 3 e 4 do PPC. 90 

E que está sendo encaminhado pela comissão um novo formato de atividades complementares 91 

com novas UCs em substituição da atual UC atividades complementares, a saber: 1 de 92 

pesquisa, 1 de ensino e 3 de extensão; na reunião de março foram aprovadas com cargas 93 

horárias de 30h para o docente e 60h para o aluno nas 2 de ensino e pesquisa e, de 30h para 94 

docente e 120h para o docente (totalizando 360h). Como haveria aumento da carga total do 95 

curso de 3330h para 3570h reforçou a necessidade de pensar o curso como um todo. Falou 96 
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sobre sub grupos se organizarem para discutir as UCs. Assim, a ideia agora seria definir os 97 

grupos para discutirem e levar posteriormente ao NDE. A Profª. Gabriela expressou dúvidas 98 

quanto a manutenção de atividades de extensão em UCs independente da criação de uma UC 99 

extensionista, pois a sua disciplina tem potencial de extensão. O Prof. Samir respondeu que a 100 

criação da UC não inviabiliza a carga horária de extensão dos docentes que desejam fazê-la, 101 

contabilizando a carga horária. Seguiu-se a um debate sobre as dúvidas e questionamentos 102 

sobre a forma de operacionalização da proposta e possíveis encaminhamentos. Prof. Durval 103 

comentou sobre a curricularização que entende a proposta da coordenação como uma 104 

abordagem integrativa. Prof. Ricardo comenta que pode passar pelo NDE antes, Prof Bolivar 105 

também comenta que o NDE pode pensar em outras formas de institucionalizar. Prof. Samir 106 

comenta que já está discutindo no campus essa operacionalização dos projetos. Ao final, o 107 

Prof. Samir se prontificou de encaminhar a todos os programas e planos de ensino para essas 108 

novas UCs para que sejam analisadas as propostas relacionadas à extensão. Após discussões, 109 

o encaminhamento foi pautar uma reunião do NDE para discussão da curricularização e 110 

alterações que o PPC para definir cronograma e ações; o Prof. Emerson ficou de encaminhar 111 

mensagem informando a confirmação dos nomes dos membros e a data da reunião. 112 

Esgotando-se a pauta e não tendo mais nada a ser tratado, o Professor Emerson encerrou a 113 

presente reunião às 16h10 e eu, João Marcelino Subires secretariei e lavrei a presente ata. 114 
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