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

da EPPEN/UNIFESP, realizada em 27.06.2019. 2 

 3 

Aos vinte e sete dias do mês de junho de dois mil e dezenove, às quatorze horas e trinta 4 

minutos na sala 103, na UNIFESP Campus Osasco, no prédio localizado à Rua Angélica, 5 

número 100, Jardim das Flores, Osasco, realizou-se a reunião extraordinária do 6 

Departamento de Administração da UNIFESP, Campus Osasco, com a presença dos 7 

seguintes docentes: Prof. Dr. Ricardo Luiz Pereira Bueno, Chefe do Departamento 8 

Acadêmico de Administração, Prof. Dr. Bolivar Godinho de Oliveira Filho, vice-chefe do 9 

Departamento Acadêmico de Administração, Prof. Dr. Durval Lucas dos Santos Júnior, 10 

Prof.ª Dr.ª Pollyana de Carvalho Varrichio, Prof. Dr. Emerson Gomes dos Santos, Prof.ª Dr.ª 11 

Márcia Carvalho de Azevedo, Prof. Dr. Luís Hernan Contreras Pinochet, Prof.ª Dr.ª Miriam 12 

Christi Midori Oishi Nemoto, Prof. Prof. Dr. Samir Sayed, Profª.  Drª. Gabriela de Brelàz 13 

Foram justificadas as ausências por impedimento legal, outras agendas ou afastamento, 14 

dos seguintes docentes: Profª. Drª. Nildes Raimunda Pitombo Leite, Prof. Dr. Evandro Luiz 15 

Lopes, Profª.  Drª. Luciana Massaro Onusic, Profª. Drª. Arlete Eni Granero, Profª. Drª. 16 

Natasha C. S. Salinas, Prof. Dr. André Taue Saito. Pauta da reunião: I. Informes: A) 17 

Representante na CmPós; B) Representante na CPPD; C) Processos, Remoções, 18 

Redistribuições, Seletivos e Concursos; II. Expediente: A) Relatório de atividades do 19 

Departamento (coleta ano 2018); B) Designação dos membros para comissão que definirá 20 

os parâmetros para Professor Afiliado no Departamento; III. Ordem do dia: A) Eleição de 21 

representante do departamento para Câmara de Extensão (Titular e Suplente); B) Eleição 22 

dos representantes do departamento para Comissão de Bancas; C) Banca do Concurso de 23 

Operações; D) Grade Fixa; E) Agendamento da 1ª Reunião do 2º semestre de 2019. O Prof. 24 

Ricardo Bueno deu início a reunião às 14 horas e 37 minutos, com o 1º ponto dos informes: 25 

A) Representante na CmPós: Como os representantes da Câmara de Pós Graduação, Profs. 26 

Nildes e Evandro estavam ausentes devidamente justificados, enviaram os 2 temas para 27 

comunicar aos demais, que foram expostas pelo Prof. Ricardo: Edital de Fomento à 28 

Pesquisa RTI/FAPESP: para quem tiver interesse, o Prof. Evandro se colocou à disposição 29 
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para ajudar; outro informe é que na Câmara de Pós Graduação foi aprovada a inscrição de 30 

um candidato ao concurso de livre docência na área de Marketing e o Prof. que teve sua 31 

inscrição deferida foi o Prof. Evandro. O Prof. Ricardo salienta que o processo para esse 32 

concurso foi interessante, pois, ao contrário do anterior, esse foi feito pelo departamento. Os 33 

professores receberão em algum momento, uma mensagem solicitando nomes para compor 34 

a banca para esse processo de livre docência. B) Representante na CPPD: O Prof. Ricardo 35 

cedeu a palavra ao Prof. Emerson como representante junto à CPPD. O Prof. Emerson 36 

informou que estava sendo elaborada uma proposta de resolução para ser votada no CONSU 37 

a respeito de atividades esporádicas; num aparte, o Prof. Ricardo informa que irá solicitar 38 

em setembro um relatório parcial de atividades para já ir preparando o relatório anual do 39 

Departamento. C) Processos, Remoções, Redistribuições, Seletivos e Concursos: 40 

Retomando a palavra, o Prof. Ricardo Bueno informa que tem um concurso aberto e que 41 

será preciso retificar porque na titulação, no quadro de requisitos saiu “Administração e 42 

engenharia” quando o correto seria “Administração ou engenharia”. Ele já fez a solicitação 43 

de correção em todos os trâmites e o R.H. avisou que o período de inscrições será 44 

prorrogado por mais 20 dias. O outro informe deste item feito pelo Prof. Ricardo foi o 45 

encaminhamento do pedido de desligamento da Profª Natasha que tem como consequência o 46 

desligamento da Profª. Marina Faraco e o não oferecimento de optativa no próximo 47 

semestre. O Prof. Ricardo salientou que por dever de ofício pedirá ao R.H. a continuidade 48 

da substituta em cargo vago, mas informa de antemão que há 90 % de negativa para esse 49 

expediente que deverá seguir o processo normal de concurso. Entrando no item II. 50 

Expediente: A) Relatório de atividades do Departamento (coleta ano 2018). O Prof. 51 

Ricardo Bueno expôs como será a sistemática de coleta de dados para o referido relatório. 52 

Entre as novidades em relação ao do ano anterior são as seguintes: terá um formulário 53 

modificado e cada um receberá um número. Os Professores receberão um número (serão 54 

sorteados) para garantir o anonimato; a produção será técnica e por categorias; o 55 

levantamento será estatístico, sem entrar em detalhes. Serão enviadas orientações e quem 56 

tiver dúvidas antes de preencher, poderão entrar em contato por telefone ou e-mail. Em 57 

meados de setembro, serão apresentados os gráficos dessa coleta; de setembro a dezembro, 58 
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será preparado um mini relatório de gestão com a evolução dos principais indicadores para 59 

fazer a apresentação na congregação de dezembro. Na sequência, o Prof. Ricardo Bueno 60 

colocou em discussão o item B): Designação dos membros para comissão que definirá os 61 

parâmetros para Professor Afiliado no Departamento. Feito um breve histórico e 62 

explicações sobre o caráter dessa comissão, que é a de definir parâmetros de avaliação e 63 

propostas para as solicitações de títulos de Professor Afiliado, o Prof. Ricardo sugeriu os 64 

nomes dos Professores, Gabriela de Brelàz e Samir Sayed para fazer parte dessa comissão 65 

enquanto que o Prof. Durval Lucas se voluntariou para também participar da comissão. 66 

Aceito por unanimidade, a comissão não tem prazo para terminar os trabalhos, mas tem a 67 

prerrogativa de solicitar pauta assim que tiver algum resultado a apresentar. Paralelamente a 68 

isso, por volta de setembro, o Prof. Ricardo Bueno terá em mãos os dados preliminares do 69 

perfil do departamento e os repassará à comissão para que essa utilize nos estudos 70 

propositivos.  O Próximo ponto, seguindo a ordem do dia, foi a solicitação do Prof. Ricardo 71 

Bueno para inclusão na pauta de mais 2 itens. O primeiro foi sobre a retificação do edital de 72 

Operações e Serviços; onde se lê “Administração e Engenharia” lê-se “Administração ou 73 

Engenharia”, cujo ofício com o acerto já havia sido enviado ao R.H. Essa retificação foi 74 

aprovada sem nenhum voto em contrário. A segunda inclusão na pauta é o pedido de 75 

afastamento do Prof. Ricardo Bueno para fazer o pós Doc entre 2020 e 2021, o qual foi 76 

aprovado por unanimidade após uma breve explanação do mesmo. Em seguida, o Prof. 77 

Ricardo Bueno colocou em discussão o ponto: A) Eleição de representante do departamento 78 

para Câmara de Extensão (Titular e Suplente): O Prof. Ricardo apresentou o histórico da 79 

representação do Departamento: A Profª. Márcia foi eleita representante do Departamento e 80 

a Profª. Marina Faraco sua suplente, enquanto pelos professores, a representação é da Profª. 81 

Arlete. Devido à renúncia da Profª. Marcia e o desligamento da Profª. Marina será 82 

necessária a eleição pelo Departamento de um novo titular e respectivo suplente para 83 

complementar o período que resta da representação na CAEC. Foi apresentado o nome do 84 

Prof. Samir Sayed o qual foi aprovado por unanimidade como titular, ao passo que ninguém 85 

se apresentou como suplente. Essa discussão trouxe à tona uma dificuldade que o 86 

Departamento está passando que é o excesso de representação em comissões pelas mesmas 87 
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pessoas. Para tentar resolver essa questão, foi proposta a discussão de parâmetros de 88 

gestão/representação, com o histórico de representação dos docentes em anos anteriores nas 89 

comissões, como titular ou suplente, no sentido de melhor equalizar melhor a distribuição 90 

das representações. A Profª. Márcia se propôs a produzir uma planilha Excel, ano a ano com 91 

as representações para que seja complementada pelos docentes posteriormente. Será enviado 92 

um e-mail solicitando indicações de possíveis candidaturas para a suplência do CAEC para 93 

serem discutidas e votadas na próxima reunião e o Prof. Ricardo encaminhará ofício via SEI 94 

informando da mudança de representação. Ato contínuo, o próximo ponto da pauta, foi 95 

invertido para que a Profª. Miriam Oishi que estava em aula e era parte interessada nos 96 

assuntos, pudesse participar e então foi colocado o item “D) Grade Fixa”. O Prof. Ricardo 97 

Bueno passou a palavra ao Prof. Bolivar Godinho que fez a explanação sobre o tema, 98 

solicitando informações aos presentes a respeito de quem já havia preenchido a planilha 99 

encaminhada pelo Prof. Evandro. A maioria já o havia feito e como alguns ainda estavam 100 

dentro do prazo, a deliberação sobre o tema ficou prejudicado. Ainda sobre esse tema, o 101 

Prof. Ricardo discorreu sobre a iniciativa, informando que é um passo no sentido da 102 

transparência e que futuramente, outras iniciativas irão se somar para que o Departamento 103 

se torne referência em gestão pública. Retomando a pauta, agora com a presença da Profª. 104 

Miriam Oishi, entrou na pauta o item B) Eleição dos representantes do departamento para 105 

Comissão de Bancas. O Prof. Ricardo expôs que devido ao excesso de atividades, o Prof. 106 

Emerson havia solicitado sua saída da representação como suplente e perguntou se a Profª. 107 

Miriam gostaria de continuar como titular ao que a mesma respondeu negativamente. Sendo 108 

assim, o Prof. Ricardo solicitou que os possíveis candidatos se manifestassem tendo os 109 

Profs. Durval Lucas e Bolivar Godinho se apresentado e, portanto, aprovados por 110 

unanimidade em votação, como titular e suplente, respectivamente, para cumprir um 111 

mandato de 2 anos. O outro item que havia ficado para ser discutido com a presença da 112 

Profª. Miriam: C) Banca do Concurso de Operações foi colocado em discussão. O Prof. 113 

Ricardo Bueno fez uma brevíssima introdução com o histórico do departamento com a 114 

afirmação de que quem monta a banca, é o professor da área e passou a palavra ao Prof. 115 

Bolivar que passou a explanar o assunto, pois havia sido ele quem solicitou que o assunto 116 



Ministério da Educação 

Universidade Federal de São Paulo 

Campus Osasco 

Departamento Acadêmico de Administração 

 
 

__________________________________________________________________________________________ 
Rua Angélica, 100 - Osasco - SP - CEP: 06110-295 

fosse pautado na reunião de Departamento: “a ideia é que antes de começar a montar a 117 

banca, que se decidisse a presidência” “porque em outro concurso houve a eleição para o 118 

presidente da banca”. Assim, o Prof. Bolivar propôs que o Prof. Ricardo Bueno fosse o 119 

Presidente dessa banca e que a Profª. Miriam fosse eventualmente também participante da 120 

banca como Professora do curso. Tendo havido um intenso debate a respeito da participação 121 

dos demais membros para presidir bancas, onde foi sugerido o levantamento do histórico de 122 

quem já havia sido presidente de bancas de outros concursos, até a proposta de se 123 

normatizar critérios para presidi-las, o Prof. Luis Hernan que a princípio estava interessado 124 

em presidir também a referida banca, abriu mão da pretensão, o pleno, então, decidiu por 125 

unanimidade que a Profª. Miriam Oishi será a responsável por montar a banca, sendo que a 126 

presidência caberá a alguém do Departamento. O Professor Ricardo Bueno deixou seu nome 127 

à disposição para presidir essa banca. E retomando a pauta, a discussão partiu para o último 128 

ponto: E) Agendamento da 1ª Reunião do 2º semestre de 2019: Ficou definido para o dia 129 

21 de agosto de 2019, das 14h30 as 16h30, a data e horário para a primeira reunião do 130 

segundo semestre de 2019. Às dezesseis horas e trinta minutos, o Professor Ricardo Bueno 131 

deu por encerrada a reunião e eu, João Marcelino Subires que a secretariei, lavrei a presente 132 

ata. 133 

 134 
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