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Ata da Reunião Ordinária do Departamento de Administração da UNIFESP – Campus 

Osasco realizada em 18.08.2017 
 

Aos dezoito dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, às dez horas e vinte e cinco minutos, na 1 

sala cento e dois, no Campus Osasco da UNIFESP, no prédio localizado à Rua Angélica, número 2 

100, Jardim das Flores, Osasco, iniciou-se a reunião ordinária do Departamento Acadêmico de 3 

Administração do Campus Osasco da UNIFESP, com a presença do  Prof.: Dr. Ricardo Luiz Pereira 4 

Bueno, chefe do Departamento; Prof. Dr. Bolivar Godinho de Oliveira Filho, vice-chefe do 5 

departamento; do Prof. Ms. Emerson Gomes dos Santos, Vice-Coordenador do curso, com a 6 

delegação do Chefe de Departamento para fazer a minuta da ata; do Prof. Dr. Luis Hernan Contreras 7 

Pinochet; do Prof. Dr. Samir Sayed; Profa. Dra. Luciana Massaro Onusic. Justificaram a ausência 8 

a Profª. Drª. Cintia Rejane Möller de Araújo, a Profª. Drª. Marcia Carvalho de Azevedo, a Profª. Drª. 9 

Pollyana de Carvalho Varrichio e a Profª. Drª. Nildes Raimunda Pitombo Leite. Ordem do dia: nos 10 

informes, o Presidente diz, de forma genérica, que 1)há projetos da Profª. Drª. Cintia Rejane Möller 11 

de Araújo em andamento na Câmara de Extensão; 2)na Câmara de Pôs-Graduação, já se tem um 12 

coordenador; nessa, o Prof. Evandro já teve duas reuniões; na reunião passada, aprovou-se o nome 13 

da Profa. Nildes Leite para compor a Comissão de Integridade Acadêmica da Unifesp (requisito da 14 

FAPESP para se garantir temas relacionados à ética acadêmica: evitar o plágio etc); na tarde de 15 

hoje, ele vai se reunir com a pauta dedicada à aprovação do regimento de programas; 3)na CPPD, o 16 

Prof. Emerson relata que a maior parte do tempo é consumido na análise de processos de 17 

progressões; 4)há dois Processos Seletivos Simplificados – PSS – e dois concursos: a)PSS para o 18 

substituto da Profa. Natascha: está pautado na Congregação, mas não na Pró-Pessoas (com previsão 19 

de contratação desse professor para o final de 2018); enquanto isso, o Prof. Danilo, do Direito, está 20 

lecionando para duas turmas do Bacharelado em Administração; ii)do substituto da Profa. Luciana 21 

Onusic: para esse PSS – Prof. Douglas – o Presidente conseguiu uma anuência para passar se passar 22 

esse PSS primeiramente no CONSU, em julho; ontem, passou no ConPessoas; prevê-se essa 23 

contratação para setembro deste ano; b)Concursos: i)de Sistemas de Informação: para o qual se 24 

aguarda a reabertura e com essa previsão para outubro de 2017; nesse, o Presidente pede a ajuda do 25 

Prof. Luis Hernan por ser a área desse (último); e, quando for publicado esse concurso, o Presidente 26 

conta com o grupo para fazer essa divulgação; ii)de Marketing: após ter sido aprovado no 27 

ConPessoas ontem, aguarda-se a homologação do resultando com o nome da Profa. Lúcia Barros 28 

após essa ser aprovada no CONSU de setembro. Expediente: 1) Instrumento de Pesquisa e 29 

Percepção dos Docentes: nas primeiras reuniões do Departamento, o Prof. Evandro, o Prof. Bolívar 30 

e o Prof.   Ricardo Bueno constituíram uma comissão com esse objetivo; o Prof. Evandro é o 31 

idealizador desse instrumento e o Chefe e Vice-Chefe do Departamento vão validar esse 32 

instrumento para, em seguida, compartilhar o resultado do mesmo com os professores; para isso, 33 

avisando-lhes que vai haver um prazo para isso, o Presidente pede aos professores para  34 

preencherem os formulários desse instrumento que se baseia em técnicas projetivas – o que os 35 

professores gostariam frente ao que fazem hoje; com isso, o Presidente idealiza verificar “as 36 

verticais” do Departamento de Administração para servir de “inputs” para os outros departamentos; 37 

2)Afastamento da Profa. Natascha: o Presidente lhes lembra que ela era integrante da CAEP; logo, 38 

o Presidente vai formalizar isso a essa comissão; a Profa. Luciana lembra ao Presidente de que a 39 

Profa. Natascha também era representante da Comissão de Avaliação Local e, com a iminência da 40 

avaliação do curso de Ciências Atuariais pelo MEC, a Profa. Natascha deveria ser substituída em 41 

tempo hábil para essa avaliação; diante disso, o Presidente sugere que, provisoriamente, o 42 

coordenador do curso de Administração substitua a Profa. Natascha nessa Comissão Local; em 43 
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seguida, a Profa. Luciana apresenta um panorama geral da avaliação dos cursos pelo MEC. Com 44 

esse panorama, o Presidente sugeriu um convite para que, no início das próximas reuniões, também 45 

houvesse um tempo dedicado aos informes da Diretoria Acadêmica. Finalmente, o Presidente tratou 46 

sobre a agenda de reuniões: fazer a reunião do Departamento concatenado com a semana em que 47 

houver a reunião da Comissão de Curso; de preferência uma semana antes da Congregação em 48 

virtude da necessidade de tramitação de documentos; logo, definiram-se as reuniões do seguinte 49 

modo: i)da Comissão de Curso: segunda ou quarta semana do mês; e ii)do Departamento: às 50 

quartas-feiras, mas na semana subsequente à semana da reunião da Comissão de Curso. Não tendo 51 

mais nada a tratar, o Chefe do Departamento agradeceu aos presentes e encerrou a reunião na qual 52 

eu, Marcio Amaro de Souza, em momento oportuno, lavrei a ata. 53 

 54 

  55 
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Prof. Dr. Ricardo Luiz Pereira Bueno 

Chefe de Departamento 
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