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Ata da Reunião Extraordinária do Departamento Acadêmico de Administração - 1 

EPPEN/UNIFESP, realizada em 17.08.2020. 2 

Aos dezessete dias do mês de agosto de dois mil e vinte, às quatorze horas e cinco minutos, em 3 

ambiente virtual através da conta institucional do Google Meet no endereço: 4 

https://meet.google.com/byx-ieaj-sgt?hs=122&authuser=0,  da Escola Paulista de Política, 5 

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

do Departamento Acadêmico de Administração, com a presença dos seguintes docentes: Profs. 7 

Drs., Bolivar Godinho de Oliveira Filho e Durval Lucas dos Santos Júnior, Chefe e Vice-Chefe 8 

do DAA, respectivamente, Claudia Terezinha Kniess,  Emerson Gomes dos Santos, José 9 

Osvaldo De Sordi, Kumiko Oshio Kissimoto, Miriam Christi Midori Oishi Nemoto, Evandro 10 

Luiz Lopes, Nildes Raimunda Pitombo Leite, Taís Pasquoto Andreoli, Regina da Silva de 11 

Camargo Barros e Samir Sayed. Foram justificadas as ausências por impedimento legal, 12 

outras agendas ou afastamento, dos seguintes docentes: Profs. Drs.: Gabriela de Brelàz, 13 

Luciana Massaro Onusic, Luis Hernan Contreras Pinochet, Marcia Carvalho de Azevedo, 14 

Ricardo Luiz Pereira Bueno e Pollyana de Carvalho Varrichio. Pauta: Informes; Ordem do dia: 15 

Aprovação de ata (reunião extraordinária do dia 21/07/2020); Discussão de propostas para o 16 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI); Validação da grade do 2º semestre de 2020 (por 17 

solicitação da coordenação do curso). Iniciando a reunião, o Prof. Bolivar começou informando 18 

sobre o processo de redistribuição da vaga do professor de finanças; apareceram 2 candidatos; 19 

foi constituída uma comissão de avaliação em que participaram os Profs. Bolivar, Samir e 20 

Marcia que fez a análise dos currículos, fez as entrevistas e, ao final, optou por não aprovar 21 

nenhuma das 2 candidaturas. Será aguardado a conclusão desse processo, possivelmente fazer 22 

algumas alterações e reabrir o edital. Outra informação trazida pelo Prof. Bolivar, foi referente a 23 

uma deliberação da câmara de extensão: doravante, todas os eventos e projetos cadastrados no 24 

SIEX deverão ter como suporte administrativo, alguém da equipe do evento, devido ao aumento 25 

significativo do número de eventos. Na sequência, o Prof. Bolivar colocou em pauta o primeiro 26 

ponto da ordem do dia: Aprovação de ata (reunião extraordinária do dia 21/07/2020): 27 

Aprovada por unanimidade. Em seguida, foi a vez do segundo assunto: Discussão de propostas 28 

para o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI); O Prof. Bolivar fez uma breve 29 

explanação sobre o tema e o histórico das discussões havidas em outras instâncias até a presente 30 

reunião, repassando em apresentação os documentos norteadores com os pontos principais 31 

feitos na última congregação. Em seguida, sugeriu que um professor ficasse responsável por 32 

receber e consolidar as contribuições dos demais para apresentar uma proposta única que seria 33 

enviada à Pro-Plan até o dia 24/08. Foi unânime entre os presentes a reclamação da sensação de 34 

falta de tempo para discussão e elaboração das propostas. O Prof. Durval com o apoio das 35 

https://meet.google.com/byx-ieaj-sgt?hs=122&authuser=0
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Profªs. Kumiko e Claudia se prontificou a receber as contribuições e elaborar documento para 36 

submissão antes do envio. O Prof. Bolivar sugeriu que se delineassem ainda nesta reunião as 37 

principais metas do documento, tendo em vista que faltaria somente um ponto a ser discutido. 38 

Neste ponto da reunião, foi colocado em discussão o último ponto da ordem do dia: Validação 39 

da grade do 2º semestre de 2020. O Prof. Emerson apresentou uma planilha com as UCs do 40 

curso e do eixo com os respectivos docentes conferindo a validade das informações. A grade foi 41 

validada pelo conselho. Durante essa apresentação o Prof. Evandro trouxe a informação de que, 42 

a partir de proposta do Prof. Danilo Braun do Curso de Atuariais que está com um passivo de 43 

professores, estava sendo cogitada a formação de “turmas duplas” para atender o passivo. O 44 

Prof. Bolivar retomou a discussão sobre o PDI. A comissão instituída propôs fazer um 45 

comparativo do que foi realizado no PDI anterior e o que ficou pendente para que esses 46 

objetivos e metas integre o novo PDI, enquanto recebe novas contribuições. Ainda durante a 47 

reunião o Prof. Durval iniciou a compilação de contribuições dos demais membros do conselho 48 

para serem incorporadas às propostas do Departamento de Administração até o dia 21/08 49 

quando serão encaminhadas à direção até o dia 24/08 para ser submetidas à congregação. 50 

Esgotando-se a pauta e não tendo mais nada a ser tratado, o Professor Bolivar encerrou a 51 

reunião às 16h03, tendo eu João Marcelino Subires como secretário que procedi com a lavratura 52 

da presente ata. 53 
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