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Ata da Reunião extraordinária do Departamento Acadêmico de Administração – DAA da 1 

EPPEN/UNIFESP, realizada em 10.06.2019. 2 

 3 

Aos dez dias do mês de junho de dois mil e dezenove, às quatorze horas na sala 207, na UNIFESP 4 

Campus Osasco, no prédio localizado à Rua Angélica, número 100, Jardim das Flores, Osasco, 5 

realizou-se a reunião extraordinária do Departamento de Administração da UNIFESP, Campus 6 

Osasco, com a presença dos seguintes docentes: Prof. Dr. Ricardo Luiz Pereira Bueno, Chefe do 7 

Departamento Acadêmico de Administração, Prof. Dr. Bolivar Godinho de Oliveira Filho, vice-8 

chefe do Departamento Acadêmico de Administração, Profª.  Drª. Luciana Massaro Onusic, Prof. Dr. 9 

Durval Lucas dos Santos Júnior, Prof.ª Dr.ª Pollyana de Carvalho Varrichio, Profª. Drª. Nildes 10 

Raimunda Pitombo Leite, Prof. Dr. Evandro Luiz Lopes, Prof. Dr. Emerson Gomes dos Santos, 11 

Prof.ª  Dr.ª Márcia Carvalho de Azevedo. Foram justificadas as ausências por impedimento legal, 12 

outras agendas ou afastamento, dos seguintes docentes: Prof.ª Dr.ª Miriam Christi Midori Oishi 13 

Nemoto, Prof. Dr. Luís Hernan Contreras Pinochet, Prof.ª  Dr.ª Arlete Eni Granero, Profª.  Drª. 14 

Gabriela de Brelàz, Prof.ª Dr.ª Natasha C. S. Salinas, Prof. Dr. André Taue Saito. Faltou: Prof. Prof. 15 

Dr. Samir Sayed.  Pauta da reunião: Deliberação: - Nos termos do art 8º item II do Regimento do 16 

Departamento em consonância com o Oficio 22/2019 da Reitoria: Atribuição da UC Operações 17 

Qualidade e Produtividade, visando compor a grade no 2º/2019. Antes de deliberar sobre o ponto 18 

principal da pauta, o Prof. Ricardo Bueno abriu a reunião para informes, começando pela Profª 19 

Luciana informando que foi enviada aos Coordenadores dos Departamentos para ser discutida 20 

internamente entre os membros do colegiado, a minuta de atualização da resolução 60 que trata da 21 

concessão de bolsas pela FAP.  O Prof. Ricardo Bueno atualizou a todos sobre o andamento dos 22 

concursos do Departamento, quais sejam: Marketing estava indo para o CONSU homologar e o de 23 

Processos e Negócios, estava em andamento e tudo correndo de acordo com o previsto, sem 24 

nenhuma intercorrência até aquele momento e, provavelmente, no segundo semestre, já haverá um 25 

professor para suprir a vaga. A Profª. Luciana também deu informes sobre sua consulta junto a 26 

outros campi a respeito do funcionamento da outorga do título de Professor Afiliado, para dar 27 

andamento ao pedido da Profª Cíntia. Retomando o principal ponto da pauta, o Prof., Ricardo 28 

Bueno, fez uma explanação sobre o que motivava a reunião; O requerimento de uma aluna em que 29 

demandava que tivesse aulas na U.C. Operações, qualidade e produtividade, inclusive a mesma 30 

informava que estava constituindo um advogado para cuidar do caso. O assunto estava em pauta 31 
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também devido à aposentação da Profª. Cíntia e devido ao processo de concurso para contratação de 32 

novo docente para a vaga, o qual, caso não houvesse nenhuma intercorrência, somente começaria a 33 

dar as aulas no segundo semestre de 2019. O caso foi encaminhado pela aluna às Coordenações do 34 

Curso e do Departamento de Administração, respectivamente, sendo que, pelas palavras do Prof. 35 

Ricardo Bueno, caberia ao pleno do Departamento discutir as questões relacionadas à lotação da 36 

grade horária dos docentes. Abrindo a discussão, a Profª. Luciana trouxe informações recebidas da 37 

Secretaria Acadêmica, na qual informava a situação acadêmica da aluna, demonstrando que não 38 

haveria ilegalidades no indeferimento da U.C. requerida pela mesma, naqueles termos. O Prof. 39 

Emerson fez um histórico e levantamento a respeito do número de alunos que fizeram e os que 40 

ainda terão que cumprir com a carga horária daquela U.C. até o ano que vêm, isto é, 2020. A Profª. 41 

Márcia lembrou que o compromisso inicial principal do curso estava sendo mantido, ou seja, todos 42 

os alunos que não furaram a grade se formaram no período proposto, ou seja, integral em 4 anos e 43 

noturno em 5 anos. A Profª. Márcia também propôs como alternativa que essa U.C. possa ser 44 

substituída por outra equivalente. O Prof. Emerson sugeriu consultar a PROGRAD para ver o 45 

enquadramento como aproveitamento de estudos; a Profª. Márcia citou um precedente: Uma U.C. 46 

que foi ministrado pela Profª. Gabriela a qual sentiu não ter sido uma boa experiência. Como regra 47 

geral, foi proposto pelo Prof. Bolivar que 75% do conteúdo programático fosse compatível com a 48 

U.C. substituída. O aluno deverá procurar no site o SIU para verificar as ementas dos cursos e 49 

verificar o conteúdo programático para requerer à coordenação do curso a equivalência. Ao final 50 

das discussões, os presentes aprovaram com 1 abstenção, o envio de uma mensagem oficial à aluna 51 

com os seguintes termos, os quais serão enviados a todos os demais membros do departamento para 52 

eventuais correções e aprimoramento: “Conforme solicitado, sua demanda referente à UC 53 

Operações Qualidade e Produtividade, foi tema de pauta de reunião do Conselho Departamental 54 

em 10/06/2019. Na plenária foram decididos os seguintes encaminhamentos: A UC objeto deste 55 

requerimento foi oferecida em pelo menos duas ocasiões (2017-2 e 2018-2), no turno Integral, a 56 

recomendação é que o aluno sempre faça a matricula em seu turno para não gerar impactos 57 

futuros; Existe a possibilidade de haver equivalência com outra UC de acordo com as normas da 58 

PROGRAD, nos termos da seção VI do Regimento Interno de Graduação; Caso haja necessidade 59 

de estender o prazo para integralização do curso, o estudante deverá requerer a prorrogação, 60 

conforme a seção V do Regimento Interno de Graduação. Esclarecemos que existe um concurso em 61 

andamento para contratação docente, que deve seguir todos os trâmites e prazos institucionais e 62 
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legais”. Às quinze horas e quinze minutos, o Professor Ricardo Bueno deu por encerrada a reunião 63 

e eu, João Marcelino Subires que a secretariei, lavrei a presente ata. 64 
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