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ATA Nº. 02/2015 – Reunião Extraordinária da Comissão do Curso de 

Administração da UNIFESP – Campus Osasco realizada em 28.05.2015 
 

 

Ao vigésimo oitavo dia do mês de maio de dois mil e quinze, às quinze horas, na sala de 1 

reuniões nº 317 da UNIFESP, Campus Osasco, no prédio localizado à Rua Angélica, número 2 

100, Jardim das Flores, Osasco, realizou-se a segunda reunião extraordinária de 2015 da 3 

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

coordenadora do curso, Profa. Marcia Carvalho de Azevedo, e dos seguintes membros: 5 

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

Gomes dos Santos, Evandro Luiz Lopes, Luis Hernan Contreras Pinochet, Natasha Schmidt 7 

Caccia Salinas, Nildes Raimunda Pitombo Leite, Pollyana Carvalho Varrichio, Ricardo Luiz 8 

Pereira Bueno, Samir Sayed, e do representante discente Guilherme Tongnole Diogo. As 9 

professoras Cíntia Rejane Möller de Araujo, Luciana Massaro Onusic e Miriam Christi Midori 10 

Oishi Nemoto justificaram suas ausências em parte da reunião. 1 – ORDEM DO DIA: 1.1. 11 

Eleição para Coordenação do Curso: ao início da reunião, a Profa. Marcia explicou os 12 

procedimentos adotados no processo de votação. A Comissão declarou aberta a votação da 13 

referida eleição e determinou que como alguns docentes estão em aula e em outras reuniões a 14 

apuração do resultado será realizada após o comparecimento de todos os docentes para votação; 15 

1.2 – Distribuição da Carga Horária dos Docentes entre Atividades de Graduação e Pós-16 
Graduação: este item não pode ser discutido na última reunião da comissão de curso em 17 

função do horário de término da mesma, e é previsto que seja item de pauta da próxima 18 

Congregação do Campus. Em função deste cenário a coordenadora incluiu este item de pauta 19 

na reunião extraordinária e inicialmente apresentou o histórico da discussão deste assunto no 20 

Campus Osasco e recordou aos presentes que existe a obrigação estabelecida por lei dos 21 

docentes cumprirem 8h/aula de ensino. No presente momento o campus conta apenas com um 22 

curso de pós-graduação em funcionamento, o Mestrado Profissional de Gestão de Políticas e 23 

Organizações Públicas. Este programa funciona desde 2013, é da área de administração da 24 

Capes, e conta com professores dos cursos de administração, contabilidade, economia e do eixo 25 

comum. A Congregação do Campus anteriormente deliberou que o docente do campus deve 26 

lecionar 8 horas aula por semestre, contabilizando as aulas da graduação e pós-graduação 27 

conjuntamente. Ao longo deste tempo os professores do campus que atuam no mestrado, 28 

quando lecionaram aulas na pós-graduação, deram algumas vezes 8 horas aula no semestre e 29 

outras vezes 12 horas aula no semestre, quando era necessário ofertar no mesmo semestre 8 30 

horas aula na graduação. Até o presente momento, não foi registrado prejuízo da oferta de aulas 31 

na graduação em função da carga horária dos professores na pós-graduação. Mas o Campus 32 

passa por um momento de expansão de seus cursos de pós-graduação e já teve um Mestrado 33 

Acadêmico em Economia e Desenvolvimento aprovado e tem outros projetos em andamento. 34 

Além disso, este ano todos os cursos que iniciaram suas atividades em 2011 já contam com o 35 

número máximo de ingressantes, o que aumenta a demanda de oferta de UC´s. A Profa. Marcia 36 

falou que a partir do próximo semestre a oferta de disciplinas na pós-graduação implicará em 37 

um aumento da carga horária dos docentes caso sejam mantidas as 8 horas aula na graduação e 38 

externou sua preocupação em não comprometer a oferta de UC´s para a graduação. Para o 39 

próximo semestre será necessário que todos os professores do curso de administração ofertem 40 

pelo menos 8 horas aula na graduação para atender a demanda projetada de UC´s do curso de 41 

graduação em administração. A Profa. Marcia falou que eventualmente podem surgir 42 
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alternativas que possibilitem que o Campus conte com a colaboração de outros docentes, como 43 

por exemplo as vagas de professor visitante, mas que estas alternativas ainda são possibilidades 44 

e devem ser prospectadas e exploradas. Os professores falaram sobre a necessidade de 45 

preservar as aulas da graduação e de solicitar novas vagas para o Campus. Discutiu-se também 46 

a importância de preservar as condições de trabalho dos docentes e de propiciar condições para 47 

que os professores que tenham interesse possam atuar na pós-graduação, tendo em vista 48 

inclusive que este é um ponto fundamental para a progressão dos docentes na carreira. Após 49 

discussões, decidiu-se que as propostas de distribuição da carga horária precisam ser 50 

amadurecidas. Em seguida, retomou-se o item 1.1, a votação foi encerrada e procedeu-se a 51 

apuração dos votos. A eleição contou com a participação de 16 votantes e, com 13 votos a favor 52 

e 3 votos brancos, foi eleita a chapa formada pelos professores Luis Hernan Contreras Pinochet, 53 

para coordenação, e Miriam Christi Midori Oishi Nemoto, para vice-coordenação. O Prof. Luis 54 

Hernan se colocou a disposição de todos os presentes e agradeceu à professora Miriam por 55 

fazer parte da chapa. Nada mais havendo a tratar, a coordenadora parabenizou os docentes 56 

eleitos, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às dezesseis horas e vinte minutos, 57 

na qual eu, Larissa Reis Matoso, Secretária Executiva, lavrei a presente ata que após lida e 58 

aprovada será assinada pelos presentes. 59 
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