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Ata da Reunião Extraordinária do Departamento Acadêmico de Administração da 1 

EPPEN/UNIFESP, realizada em 20.01.2020. 2 

 3 

Aos vinte dias do mês de janeiro de dois mil e vinte, às quatorze horas e quarenta e cinco minutos, 4 

na sala cento e três, na UNIFESP Campus Osasco, no prédio localizado à Rua Angélica, número 5 

100, Jardim das Flores, Osasco, realizou-se reunião extraordinária do Departamento Acadêmico de 6 

Administração da EPPEN/UNIFESP, com a presença dos seguintes docentes: Profs. Drs. Bolivar 7 

Godinho de Oliveira Filho, Chefe do DAA, José Osvaldo De Sordi, Luciana Massaro Onusic, Samir 8 

Sayed e Tais Pasquoto Andreoli. Foram justificadas as ausências por impedimento legal, outras 9 

agendas ou afastamento, dos seguintes docentes: Profs. Drs. Ricardo Luiz Pereira Bueno, Arlete 10 

Eni Granero, Márcia Carvalho de Azevedo, Pollyana de Carvalho Varrichio, Luís Hernan Contreras 11 

Pinochet, Durval Lucas dos Santos Júnior, Evandro Luiz Lopes, Emerson Gomes dos Santos, Nildes 12 

Raimunda Pitombo Leite, Miriam Christi Midori Oishi Nemoto, André Taue Saito e Gabriela de 13 

Brelàz. Pauta: - Situação da contratação das professoras Kumiko Oshio Kissimoto e Cláudia 14 

Terezinha Kniess e as consequências na definição da grade de horários do 1º semestre de 2020. 15 

Dando início a reunião, o Prof. Bolivar Godinho começou a mesma com alguns Informes, sendo 16 

que o primeiro trata-se do convite por parte do MEC recebido pela Profª Pollyana para atuar na área 17 

de inovação, a qual foi cedida através de portaria da reitoria publicada no último dia 02 de janeiro. 18 

Foi um processo muito rápido que aconteceu no final do ano de 2019 e que o Prof. Ricardo Bueno, 19 

ex-chefe do departamento fez o acompanhamento dos trâmites, sendo que há a possibilidade de 20 

preencher a vaga por docente substituto. Ao final desta, serão passados os pontos do processo 21 

simplificado que deverá ser feito para a substituição. Num aparte, a Profª. Luciana informou que o 22 

processo de cessão da Profª. Pollyana deverá ser enviado à congregação para ser homologado, pois 23 

foi aprovado ad-referendum. O Outro informe é referente ao período de férias do Prof. Bolívar que 24 

será entre os dias 21/01 a 14 de fevereiro. Ele havia combinado com o Prof. Hernan para substituí-25 

lo na chefia interina do departamento na ausência do vice-chefe, Prof. Durval que encerra seu 26 

período de férias no dia 31/01/2020, mas como o Prof. Hernan está em período pré-operatório, o 27 

Prof. Bolivar está indicando então a Profª. Tais Pasquoto para substituí-lo nesse período até o 28 

retorno do Prof. Durval. Com relação a isso, a Profª. Luciana fez um apelo enquanto direção do 29 

campus para que as coordenações e chefias evitassem sair de férias simultaneamente devido aos 30 

problemas administrativos que isso acarreta no andamento dos processos, entendendo que no caso 31 
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atual havia justificativas devido serem direções novas e as férias terem sido agendadas antes das 32 

eleições. Outra providência solicitada ao Prof. Bolivar é a formalização através de portaria e 33 

informação via SEI ao R.H. dessa indicação para fins legais tanto para ele como para a Profª. Taís, 34 

para que o Departamento não fique acéfalo nesse período. A indicação da interinidade da Profª. 35 

Taís foi incluída na ordem do dia e aprovada por unanimidade. Em seguida, foi passado para o 36 

principal ponto da pauta: Situação da contratação das professoras Kumiko Oshio Kissimoto e 37 

Cláudia Terezinha Kniess e as consequências na definição da grade de horários do 1º semestre 38 

de 2020. A Profª. Kumiko prestou concurso para a vaga da Profª. Cíntia e a Profª. Claudia veio para 39 

a vaga que era da Profª. Natasha. Nos 2 casos, estava tudo certo para tomar posse, com toda a 40 

documentação já apresentada ao R.H. Acontece que durante o processo, surgiu o Ofício-Circular Nº 41 

1/2020/CGRH/DIFES/SESU/SESU-MEC, e que baseado nisso, o “... R.H. disse que não pode 42 

contratar, tem que aguardar...”. Os principais argumentos contrários seriam a Lei orçamentária, já 43 

promulgada pelo Presidente da República e os bancos de professor-equivalente (BPEq). O grande 44 

problema é que tem disciplinas que se for retirada da grade tem o prazo final nesta data e a Profª. 45 

Claudia seria utilizada, inclusive para cobrir a Profª. Pollyana, pois quando da discussão do perfil da 46 

sua vaga, um dos pontos dessa vaga é que poderia substituir justamente a disciplina ministrada pela 47 

Profª. Pollyana. Houve alguma controversa sobre a data limite e para dirimir as dúvidas, foi 48 

chamado o TAE Robson da Secretaria Acadêmica que explicou que na realidade o prazo se 49 

encerraria no próximo dia 22/01 devido a rematrícula e nesse caso, seria solicitado aos 50 

coordenadores indeferir todos os pedidos de matrícula.  O Sr. Ruy Palmeiro da PROGRAD também 51 

foi consultado via telefone para dirimir dúvidas quanto aos processos de rematrícula e ofertas de 52 

disciplinas nas grades. A Profª. Miriam Oishi participou por telefone via viva voz para dar a sua 53 

opinião, pois as 2 propostas sugeridas para resolver a questão da disciplina “Operações” 54 

implicavam na participação da mesma. Após muito debate, foram propostos os seguintes 55 

encaminhamentos: Quanto à disciplina “Economia Aplicada à Gestão”, a coordenação de curso 56 

aguardará até a próxima quarta-feira, 22/01/2020, os desdobramentos da contratação da docente. 57 

Caso não seja resolvida até aquela data, a mesma será excluída da grade. Quanto à área de 58 

Operações, a sugestão da Coordenação do Curso de Administração de que a disciplina seja 59 

oferecida e que a Profª. Miriam Oishi seja a responsável não foi aceita em virtude de problemas de 60 

saúde da professora. A Profª. Miriam aceitou, porém coordenar uma “força-tarefa” que ministrará a 61 

disciplina a exemplo do que já ocorreu com a mesma matéria no primeiro semestre de 2019, quando 62 
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da aposentadoria da Profª. Cíntia, com o apoio dos demais docentes que participaram desta reunião 63 

e com a colaboração de outros que serão convidados a participarem deste esforço. E não tendo mais 64 

nada a ser tratado, o Professor Bolivar Godinho encerrou a presente reunião às 16h10 e eu, João 65 

Marcelino Subires a secretariei e lavrei a presente ata. 66 
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