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Ata da segunda reunião ordinária da Comissão do Curso de Administração de 2021 1 

24.02.2021 2 

Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, às quatorze  horas e oito 3 

minutos, no endereço eletrônico do Google Meet: https://meet.google.com/hvh-dakx-4 

eou?hs=122&authuser=0, realizou-se a segunda reunião ordinária da comissão do curso de 5 

administração do ano de dois mil e vinte e um com as seguintes presenças: Profs. Drs. Emerson 6 

Gomes dos Santos e Samir Sayed, respectivamente coordenador e vice-coordenador do curso de 7 

administração; Bolivar Godinho de Oliveira Filho, Claudia Terezinha Kniess, Gabriela de Brelàz, 8 

Kumiko Oshio Kissimoto, Luciana Massaro Onusic, Miriam Christi Midori Oishi Nemoto, Marcia 9 

Carvalho de Azevedo, Nildes Raimunda Pitombo Leite, Taís Pasquoto Andreoli e o Prof. e Luis 10 

Claudio Yamaoka representando o DMD, além da aluna Bárbara de Assis Vieira – Titular 11 

representando os discentes. Justificativas de ausências por impedimento legal, outras agendas 12 

ou afastamento: Profs. Drs. Durval Lucas dos Santos Júnior, Evandro Luiz Lopes, José Osvaldo 13 

De Sordi, Luis Hernan Contreras Pinochet Hernan, Pollyana de Carvalho Varrichio, Regina da 14 

Silva de Camargo Barros e o Prof. Dr. Francisco Marcelo Monteiro da Rocha representando o 15 

DMD. Pauta: 1 - Informes: 2 - Ordem do dia: 2.1. Aprovação da ata da reunião ordinária do dia 16 

20/01/2021; 2.2. Processos SEI, e; 2.3. Regulamento de TCC.: Informes: Iniciando a reunião, o 17 

Prof. Emerson deu alguns informes da Câmara de Graduação. As atividades para a graduação 18 

continuam no formato ADEs no primeiro semestre de 2021 e também a necessidade de publicação 19 

dos planos de ensino adaptados das atividades no website, na aba do Curso de Administração. Será 20 

enviada aos docentes, uma planilha nos mesmos moldes da anterior para que seja acrescentada as 21 

novas UCs considerando as mudanças do PPC e atualização no Site. Considerando também o 22 

“critério de avaliação”. A conferir. No Conselho de Graduação, a pauta foi a alteração de alguns 23 

pontos da portaria das ADEs, como por exemplo, as atividades práticas (alguns cursos, como 24 

medicina); obrigatoriedade do docente gravar (a parte síncrona), que não foi discutida; usar apenas 25 

o horário da grade para atividade síncrona; abertura da câmera, entre outros. Ao mesmo tempo em 26 

que o Prof. Emerson ia expondo os pontos discutidos no Conselho de Graduação, ele ia explicando 27 

os pontos e dirimindo as dúvidas e possíveis controvérsias relacionadas. No âmbito do conselho foi 28 

criado um Grupo de Trabalho para pensar em recursos e estratégias para acompanhar esse trabalho 29 

e propor melhorias. Como produto dessa exposição, surgiu um pequeno debate sobre a questão da 30 

presença de alunos em aulas síncronas no horário da grade e o porquê de muitos não ligarem suas 31 

câmeras, com o depoimento da aluna Bárbara. Outro informe foi sobre a reabertura e atribuição de 32 

processos de aproveitamento de estudos referentes a aplicação de provas on-line de 2 alunas que 33 

deverão ser encaminhadas o mais breve possível para não comprometer as matriculas para o 34 

próximo semestre. Ordem do dia: Aprovação da ata da reunião ordinária do dia 20/01/2021. 35 

https://meet.google.com/hvh-dakx-eou?hs=122&authuser=0
https://meet.google.com/hvh-dakx-eou?hs=122&authuser=0
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Colocada para discussão, não houve nenhuma observação; em votação, foi aprovada por 36 

unanimidade. Processos SEI (processos de alunos). Em sequência, o Prof. Emerson trouxe para 37 

discussão o processo nº 23089.001435/2021-87 – Administração Integral – ingressante em 2020 - 38 

que trata de um trancamento excepcional de matrícula por motivos de saúde. O pleito foi analisado 39 

e aprovado por unanimidade. Regulamento de TCC. O Prof. Emerson fez uma sucinta exposição 40 

a respeito das novas regras para depósito de TCC no repositório institucional da Unifesp e das 41 

explicações do Sr. Andreas Leber, Coordenador da Biblioteca da Eppen, a respeito dessas 42 

modificações e dos novos formulários que serão obrigatórios a partir de agora. Explicou também 43 

que essa nova sistemática será a fundamental para que o aluno ou aluna faça a colação de grau. 44 

Tendo em vista essas alterações, é necessário agora que a comissão verifique o que muda no 45 

regulamento de TCC do curso. Um dos pontos é a responsabilidade sobre autenticidade, o Prof. 46 

Emerson fez uma demonstração de como inserir os dados no sistema Turnitin, software que permite 47 

controlar a similaridade com outros textos e possíveis plágios nos trabalhos acadêmicos. Em 48 

seguida abriu para discussão e dúvidas quanto as mudanças no regulamento existente. As principais 49 

questões levantadas foram no sentido de se fazer algumas mudanças no regulamento quanto ao 50 

fluxo de recebimento dos anexos e de controle do recebimento das versões do TCC por parte da 51 

Secretaria Integrada em uma das fases que poderá ser mantida arquivada no e-mail sem a 52 

necessidade de arquivar no repositório do Google Drive. Ficou definido que a resposta via e-mail, 53 

serviria como protocolo do aluno, acusando o recebimento dos documentos relacionados ao TCC. 54 

Será feita nova reunião para reavaliar o regulamento e verificar o que será alterado e simplificado, 55 

em especifico o apêndice 6 e, eventualmente, o 7, a depender de estudo que será feito com o novo 56 

repositório (se o sistema de auto arquivamento emite recibo). O Prof. Emerson ficou encarregado 57 

de fazer o procedimento de auto arquivamento junto com um aluno e irá tirar dúvidas com o 58 

Andreas da biblioteca para verificar se há algum tipo de recibo. Sem nada mais a tratar, O Prof. 59 

Emerson deu por encerrada a reunião às dezesseis horas e trinta e oito minutos e eu, João Marcelino 60 

Subires, secretariei a reunião e lavrei a esta ata a posteriori, a qual deverá ser aprovada e assinada 61 

pelos membros da Comissão do Curso de Administração em reunião posterior. 62 

 63 

Emerson Gomes dos Santos – Coordenador do Curso de Administração 64 

Samir Sayed  - Vice – Coordenador do Curso de Administração 65 

Bolivar Godinho de Oliveira Filho  66 

Claudia Terezinha Kniess  67 

Gabriela de Brelàz  68 
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Kumiko Oshio Kissimoto  69 

Luciana Massaro Onusic  70 

Marcia Carvalho de Azevedo  71 

Miriam Christi Midori Oishi Nemoto  72 

Nildes Raimunda Pitombo Leite  73 

Taís Pasquoto Andreoli  74 

Luis Claudio Yamaoka representando o DMD  75 

Bárbara de Assis Vieira – Titular representando os discentes. 76 

João Marcelino Subires – Secretário 77 


