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ATA Nº. 01/2015 – Reunião Extraordinária da Comissão do Curso de 

Administração da UNIFESP – Campus Osasco realizada em 22.04.2015 
 

 

Ao vigésimo segundo dia do mês de abril de dois mil e quinze, às quatorze horas e quarenta 1 

minutos, na sala de reuniões nº 317 da UNIFESP, Campus Osasco, no prédio localizado à Rua 2 

Angélica, número 100, Jardim das Flores, Osasco, realizou-se a primeira reunião extraordinária 3 

de 2015 da Comissão do Curso de Administração do Campus Osasco da UNIFESP com a 4 

presença da coordenadora do curso, Profa. Marcia Carvalho de Azevedo, e dos seguintes 5 

membros: professores André Taue Saito, Bolívar Godinho de Oliveira, Gabriela de Brelàz, 6 

Evandro Luiz Lopes, Luis Hernan Contreras Pinochet, Luciana Massaro Onusic, Ricardo Luiz 7 

Pereira Bueno, Samir Sayed, e do representante discente Guilherme Tongnole Diogo. 1 – 8 

ORDEM DO DIA: 1.1. Homologação do Concurso de Administração Geral: a Profa. 9 

Marcia iniciou a reunião fazendo um relato sobre a trajetória do referido concurso e informou 10 

que o concurso não foi homologado em fevereiro pelo CONSU devido à interposição de 11 

recurso por uma das candidatas. A docente acrescentou que, no recurso a candidata questiona a 12 

banca avaliadora, questiona os motivos da reprovação, levantando dúvidas quanto a lisura e 13 

idoneidade da condução dos trabalhos da banca. A Profa. Marcia fez um relato detalhado do 14 

processo do referido concurso, esclarecendo de forma cronológica todos os eventos 15 

relacionados a realização dos 2 concursos para a última vaga do curso destinada a área de 16 

administração geral. Em reunião realizada no dia 6 de abril no prédio da reitoria, com o Diretor 17 

Acadêmico, Prof. Murilo Leal Pereira Neto, um representante da Reitoria, o Prof. Javier 18 

Amadeo (representando a reitoria) e a Pró-Reitora de Gestão com Pessoas, Profa. Dra. 19 

Rosemarie Andreazza, foi apresentada uma proposta de que este concurso fosse homologado e 20 

que, o perfil da vaga fosse mantido, e este processo seria conduzido pela reitoria que 21 

acompanharia a composição da banca do concurso. O objetivo deste encaminhamento seria 22 

evitar recursos judiciais ao concurso. A Profa. Marcia falou que não poderia tomar esta decisão 23 

e que caberia a comissão de curso deliberar sobre o assunto. Solicitou que o processo do 24 

concurso fosse encaminhado ao curso de administração. A Pró-Reitora foi convidada a 25 

participar da uma reunião da comissão de curso, a ser realizada no dia 28 de abril, para durante 26 

a seção de informes, relatar e esclarecer a comissão de curso sobre o tema. No dia 15 de abril o 27 

processo não havia chegado ao campus, como a Profa. Marcia estava no prédio da reitoria para 28 

a reunião do Conselho de Graduação ela passou na Pró-Reitoria de Gestão com Pessoas para 29 

pegar o processo em mãos. Conversou com a Pró-Reitora de Gestão com Pessoas, Profa. Dra. 30 

Rosemarie Andreazza e foi informada que a reitoria já havia decidido que o concurso seria 31 

homologado, o concurso seria reaberto com o mesmo perfil e que o processo de realização do 32 

concurso seria conduzido pela Pró-Reitora de Gestão com Pessoas com acompanhamento da 33 

reitoria. A coordenadora falou que acreditava que tal decisão caberia à Comissão de Curso e 34 

que o curso deveria ter autonomia para discutir o perfil da vaga e para realizar o concurso, sem 35 

a necessidade de interferência da Pró Reitoria de Gestão com Pessoas. A Comissão de Curso 36 

debateu o tema, manifestando o desconforto com o encaminhamento apresentado pela Pró-37 

Reitora de Gestão com Pessoas. A Comissão de Curso votou e por unanimidade foi decidido 38 

que fosse encaminhada uma solicitação à Congregação do Campus que o resultado do concurso 39 

de Administração Geral fosse homologado e que a vaga retornar-se ao curso para que o curso 40 

discutisse o perfil da vaga e solicita-se a abertura de concurso para o preenchimento da mesma. 41 

Nada mais havendo a tratar, a coordenadora agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião 42 
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às quinze horas e quarenta e cinco minutos, na qual eu, Larissa Reis Matoso, Secretária 43 

Executiva, lavrei a presente ata que após lida e aprovada será assinada pelos presentes. 44 
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