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Ata da Reunião Ordinária do Departamento Acadêmico de Administração da 1 

EPPEN/UNIFESP, realizada em 04.12.2019. 2 

 3 

No quarto dia do mês de dezembro de dois mil e dezenove, às quatorze horas e trinta minutos, na 4 

sala 205, na UNIFESP Campus Osasco, no prédio localizado à Rua Angélica, número 100, Jardim 5 

das Flores, Osasco, realizou-se reunião ordinária do Departamento Acadêmico de Administração da 6 

EPPEN/UNIFESP, com a presença dos seguintes docentes: Profs. Drs. Ricardo Luiz Pereira Bueno, 7 

Chefe do DAA, Bolivar Godinho de Oliveira Filho, Vice-chefe do DAA, Emerson Gomes dos 8 

Santos, José Osvaldo De Sordi, Evandro Luiz Lopes, Tais Pasquoto Andreoli, Márcia Carvalho de 9 

Azevedo, Pollyana de Carvalho Varrichio, Luís Hernan Contreras Pinochet, Durval Lucas dos 10 

Santos Júnior. Foram justificadas as ausências por impedimento legal, outras agendas ou 11 

afastamento, dos seguintes docentes: Profs. Drs. Samir Sayed, Arlete Eni Granero, Nildes 12 

Raimunda Pitombo Leite, Luciana Massaro Onusic, Miriam Christi Midori Oishi Nemoto, André 13 

Taue Saito e Gabriela de Brelàz. Pauta: - Informes: - Apresentação das Chapas inscritas para o 14 

processo eleitoral para renovação da chefia do Departamento; - Relatório Anual do 15 

Departamento – 2018 (?) Deliberação: - Aprovação de ata da reunião ordinária do dia 16 

04/09/2019; - Discussão e aprovação de regimento para concessão de título de Professor 17 

Afiliado; - Eleição da nova chefia do Departamento; - Definição da data da 1ª reunião do 18 

Departamento no 1º semestre. Iniciando pelo item informes, o Prof. Ricardo Bueno comunicou 19 

que entre os dias 10 e 11 de dezembro, próximos, acontecerá a banca de Livre Docência, onde o 20 

Prof. Evandro será avaliado e será um momento importante para o departamento. Outra informação 21 

é que a Profª. Tais assumiu a suplência da Câmara de Extensão e o último informe é a reafirmação 22 

do convite para todos participarem da confraternização de fim de ano no próximo dia 06 de 23 

dezembro. Na sequência, o Prof. Ricardo fez a apresentação do processo eleitoral para escolha da 24 

nova chefia do departamento, na qual apenas 1 chapa se inscreveu, tendo como candidato a cabeça 25 

de chapa, ou seja, Chefe do Departamento, o Prof. Bolivar Godinho de Oliveira Filho e como vice-26 

chefe o Prof. Durval Lucas dos Santos Junior. A eleição se dará após a apresentação do plano de 27 

trabalho da chapa, através de cédulas preenchidas na hora, constando o nº da chapa (chapa 1) ou 28 

quem não concordar, vota em branco, não assinalando nada na cédula. Como somente há uma 29 

chapa, não será necessária a utilização de urna; os votos serão recolhidos em um saco plástico e 30 

depois computados. Chamados a se apresentar, os Profs. Bolivar e Durval fizeram uma breve 31 
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explanação da plataforma de trabalho da chapa. A votação acontecerá ao final da reunião. Em 32 

seguida, o Prof. Ricardo colocou em discussão o ponto Deliberação: - Aprovação de ata da 33 

reunião ordinária do dia 04/09/2019, a qual foi aprovada por unanimidade sem qualquer ressalva. 34 

O Prof. Ricardo antecipou o ponto Definição da data da 1ª reunião do Departamento no 1º 35 

semestre, explanando os critérios e requisitos para o calendário das reuniões: 3 reuniões ordinárias 36 

por semestre, nos meses pares, e eventuais extraordinárias intercaladas, sendo que a proposta é que 37 

na primeira reunião do primeiro semestre, saia as demais datas das próximas reuniões. A dinâmica é 38 

continuar as reuniões em quartas e quintas em dias alternados, sendo proposta a primeira reunião no 39 

dia 04/03/2020, às 14h00 em primeira chamada e às 14h30 em segunda chamada. A proposta foi 40 

aprovada por unanimidade. Em seguida, o Prof. Ricardo cedeu a palavra ao Prof. Durval para 41 

apresentar o próximo ponto da pauta, Discussão e aprovação de regimento para concessão de 42 

título de Professor Afiliado, como único representante da comissão encarregada de elaborar os 43 

estudos e minuta de regimento para o assunto, tendo em vista o Regimento Geral da Unifesp, 44 

artigos 233 e 234 que consigna tal título, mas não trás nenhuma regulamentação ou critério de como 45 

isso se daria. A proposta foi apresentada, debatida e, ao final, foram feitas algumas sugestões de 46 

mudanças pontuais para melhorar o entendimento, anunciadas pelo Prof. Ricardo, como seguem: no 47 

artigo 3º Alterar a redação para incluir o vínculo com o Departamento Acadêmico de 48 

Administração; em cada um de seus anexos, alterar o caput de seus anexos para substituir a palavra 49 

“requisitos” por “critérios” considerados para avaliação; no pós-item 4 do anexo 1, “quantificação e 50 

qualificação das produções”, vai ser, “produção tecnológica”. Primeiramente, colocado em votação, 51 

as alterações no texto foram aprovadas por unanimidade. Em seguida, a norma com as alterações foi 52 

colocada em votação e recebeu também aprovação unânime. O Prof. Durval fará as alterações 53 

sugeridas e a mesma voltará para a secretaria do departamento numerá-la e publicizar no site do 54 

departamento. A resolução recebeu o nº DAA nº 001/2019 e seguirá anexa a esta.  Ato contínuo, o 55 

Prof. Ricardo Bueno iniciou o último ponto da pauta: Eleição da nova chefia do Departamento: 56 

Foi entregue cédulas improvisadas na hora, devido haver somente uma chapa, onde os eleitores 57 

deveriam escrever o nome da chapa ou deixar em branco. Num colégio eleitoral de 17 eleitores, 58 

votaram as 10 pessoas presentes. Ao final o Prof. Ricardo proclamou a vitória da chapa 1 que foi 59 

eleita por unanimidade. Não houve nenhum voto em branco. E não tendo mais nada a ser tratado, o 60 

Professor Ricardo Bueno encerrou a presente reunião às 15h31 e eu, João Marcelino Subires a 61 

secretariei e lavrei a presente ata. 62 
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