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

04/05/2021 2 

No quarto dia do mês de maio de dois mil e vinte e um, às quatorze  horas e cinco minutos, no 3 

endereço eletrônico do Google Meet: https://meet.google.com/mqy-jcvs-4 

oxq?hs=122&authuser=0, realizou-se a quarta 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, Evandro Luiz Lopes, Durval Lucas dos Santos 8 

Júnior, José Osvaldo De Sordi, Luciana Massaro Onusic, Kumiko Oshio Kissimoto, Miriam 9 

Christi Midori Oishi Nemoto, Marcia Carvalho de Azevedo, Nildes Raimunda Pitombo Leite, 10 

Regina da Silva de Camargo Barros, Ricardo Luiz Pereira Bueno e Taís Pasquoto Andreoli, além 11 

dos alunos Bárbara de Assis Vieira – Titular e Alessandro Marques de Sousa – Suplente 12 

representando os discentes. Justificativas de ausências por impedimento legal, outras agendas 13 

ou afastamento: Profs. Drs. Claudia Terezinha Kniess, Gabriela de Brelàz, Luis Hernan 14 

Contreras Pinochet Hernan, Pollyana de Carvalho Varrichio e o Prof. Francisco Marcelo 15 

Monteiro da Rocha, representante do DMD. O Professor Luis Claudio Yamaoka, também 16 

representante do DMD, não justificou sua ausência. Pauta: 1 - Informes: 2 - Ordem do dia: 2.1 - 17 

Eleição coordenações; 2.2 - Lista de eletivas; 2.3 - Solicitação vagas PEC-G 2022; 2.4 - 18 

Formalização de orientadores de TCC na pasta verde; 2.5 - Eleição discente. Informes: O Prof. 19 

Emerson iniciou dando o informe da Câmara de Graduação que disponibilizou um Site com 20 

informações e a recepção que acontecerá nos próximos dias aos ingressantes; sobre o Conselho de 21 

Graduação, houve a apresentação do Índice Geral de Cursos que é a nota máxima da Unifesp; 22 

comentou também sobre a necessidade do preenchimento do “Guia do Estadão”; que o curso não 23 

será avaliado agora no ENADE e que isso seria bom neste momento de transição da coordenação; 24 

o PEC G que o curso deverá informar o número de vagas até 15 de maio. Continuando, o Prof. 25 

Emerson lembrou que também foi mostrada a pesquisa feita com os alunos sobre as ADEs do 26 

segundo semestre. Ordem do dia: invertendo a pauta, à pedidos, o Prof. Emerson, iniciou a 27 

reunião pelo ponto 2.2 - Lista de eletivas: O Prof. Emerson apresentou a listagem das eletivas 28 

que deverão ser ofertadas de acordo com o PPC (não definitivas), que poderão ser acrescidas de 29 

outras e serão discutidas em outra reunião: Gestão de Negócios Digitais; Tópicos especiais em 30 

operações; Finanças Pessoais; Derivativos; Design e Gestão de Serviços; Abordagens não usuais 31 

do marketing “Neuromarketing”; Em algum momento, o oferecimento dessas eletivas, serão 32 

publicizados aos alunos. 2.3 - Solicitação vagas PEC-G 2022: A coordenação recebeu um 33 

processo via SEI do Conselho; já haviam sido oferecidos vagas no período anterior. Agora, o 34 

Professor Emerson colocou em pauta as seguintes questões: 1º): o curso oferecerá vagas no 35 
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Programa PEG-G 2022?  A votação para esta questão foi a seguinte: Sim 7; não 1; abstenção 7. 36 

Em seguida foi votado outra questão: 2º) qual a quantidade de vagas que serão ofertadas? O 37 

resultado foi o seguinte: 1 vaga = 6 votos; 2 vagas = 1 voto; abstenção = 8. Na sequência, o Prof. 38 

Emerson colocou em pauta o ponto 2.4 - Formalização de orientadores de TCC na pasta 39 

verde.  O Prof. Emerson informou que na verdade, este ponto seria somente um informe e que é 40 

para a formalização na pasta verde e, se algum docente não reconhecesse ser orientador de algum 41 

aluno ele deverá avisar a coordenação para que um ofício seja encaminhado à secretaria 42 

acadêmica regularizar a situação. 2.5 - Eleição discente. O Prof. Emerson informou o 43 

cronograma da eleição para a representação discente: A secretaria acadêmica está verificando a 44 

regularidade dos membros da chapa inscrita (apenas 1 chapa se inscreveu); até 26 de maio será o 45 

período de divulgação das propostas e nos dias 27 e 28 de maio, serão as votações. O Prof. 46 

Emerson falará com a Bárbara e com o Centro Acadêmico de Administração para ajudarem na 47 

divulgação do pleito. A expectativa é de que na próxima reunião ordinária já aconteça com a nova 48 

representação e os atuais, Bárbara e Alessandro, participem para despedirem-se. E, por último, o 49 

Prof. Emerson, colocou em discussão o ponto de pauta que havia sido invertido: 2.1 - Eleição 50 

coordenações. Começando pelas coordenações mais simples, A Coordenação de Estágios 51 

continua com a Profa. Kumiko Oshio Kissimoto por mais 1 ano. A recondução foi aprovada por 52 

unanimidade; Coordenação de Atividades Complementares: A atual coordenação está à cargo 53 

da Profa. Marcia que está há 2 períodos e não pretende ficar mais na função. Como não apareceu 54 

nenhum candidato, ficou em aberto para que alguém se voluntarie ou seja indicado nomes até a 55 

próxima reunião, caso contrário, o Departamento fará a indicação da pessoa que coordenará as 56 

atividades. Coordenação do Curso. O Prof. Emerson informou que somente uma chapa foi 57 

inscrita: O Prof. Samir como titular e a Profa. Regina como suplente. Foi dado a palavra ao Prof. 58 

Samir que agradeceu o tempo em que ficou como vice-coordenador ao lado do Prof. Emerson e 59 

teceu breves comentários sobre a atuação da gestão atual e da futura caso seja eleito. Voltando a 60 

palavra ao Prof. Emerson, foi lembrado que na reunião extraordinária de 13/04/2021, surgiu uma 61 

dúvida referente a possibilidade de um (a) candidato (a) a vice-coordenador (a) não ter ainda 62 

passado pelo estágio probatório. O Prof. Emerson ficou incumbido de fazer uma consulta à 63 

PROGRAD para verificar regimentalmente a legalidade e trazer aos demais na próxima (esta) 64 

reunião. Na mensagem que a Sra. Cristiane Regina da Silva da PROGRAD, a resposta é do 65 

entendimento de que o docente não poderia ser o “coordenador” do curso, segundo o ART. 9º do 66 

Regimento da Unifesp. Naquela mesma resposta, o Prof. Emerson fez uma nova consulta, 67 

perguntando sobre a “vice-coordenação” que não era previsto em regimento. O Prof. Durval pede 68 

a palavra e faz a apresentação de uma pesquisa legal sobre o assunto, chegando à conclusão de 69 

que a pessoa poderia ser vice-coordenadora estando em estágio probatório, pois ela já seria do 70 
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quadro de provimento efetivo de servidores, independentemente de estar em estágio probatório, a 71 

partir do momento em que participou de um concurso. Houve um intenso debate a respeito do 72 

assunto e não se chegou a uma conclusão, pairando dúvidas com a resposta dada pela 73 

PROGRAD. Como encaminhamento das discussões, foi sugerido que os Profs. Emerson e Samir 74 

elaborassem um documento com as dúvidas levantadas, compartilharia com os demais membros 75 

da comissão para colaboração e que fosse encaminhada à direção acadêmica que por sua vez 76 

enviaria uma consulta formal à Procuradoria da Unifesp, antes de se proceder com a eleição, que 77 

poderia ocorrer após a resposta em uma reunião extraordinária a ser agendada, de acordo com o 78 

calendário de reuniões da câmara e do conselho. O Prof. Emerson ficou de verificar com os 79 

demais membros da comissão qual seria a melhor data para agendar essa reunião extraordinária 80 

onde seria também discutida as mudanças no regimento do curso para adequar ao novo regimento 81 

geral da UNIFESP. Sem nada mais a tratar, O Prof. Emerson deu por encerrada a reunião às 82 

quinze horas e cinquenta e oito minutos e eu, João Marcelino Subires, secretariei e lavrei esta ata 83 

a posteriori, a qual deverá ser aprovada e assinada pelos membros da Comissão do Curso de 84 

Administração. 85 

 86 

Emerson Gomes dos Santos – Coordenador do Curso de Administração 87 

Samir Sayed  - Vice – Coordenador do Curso de Administração 88 

Bolivar Godinho de Oliveira Filho  89 

Durval Lucas dos Santos Júnior  90 

Evandro Luiz Lopes 91 

José Osvaldo De Sordi  92 

Kumiko Oshio Kissimoto 93 

Luciana Massaro Onusic  94 

Marcia Carvalho de Azevedo  95 

Miriam Christi Midori Oishi Nemoto  96 

Nildes Raimunda Pitombo Leite 97 

Regina da Silva de Camargo Barros  98 

Ricardo Luiz Pereira Bueno 99 

Taís Pasquoto Andreoli  100 
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Barbara Assis Lima – Titular -  representando os discentes. 101 

Alessandro Marques de Sousa – Suplente - representando os discentes. 102 

João Marcelino Subires – TAE – Secretário  103 


