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Ata da segunda reunião ordinária do Departamento Acadêmico de Administração - EPPEN/UNIFESP, 1 

realizada em 05.05.2021. 2 

No quinto dia do mês de maio de dois mil e vinte e um, às quatorze  horas e dez minutos, no endereço 3 

eletrônico do Google Meet: https://meet.google.com/ett-wzsn-qzd?hs=122&authuser=0 realizou-se a 4 

segunda reunião ordinária do Departamento Acadêmico de administração do ano de dois mil e vinte e um 5 

com as seguintes presenças: Profs. Drs. Bolivar Godinho de Oliveira Filho e Durval Lucas dos Santos Júnior, 6 

respectivamente chefe e vice-chefe do DAA, Claudia Terezinha Kniess, Evandro Luiz Lopes, Gabriela De 7 

Brelàz, José Osvaldo De Sordi, Kumiko Oshio Kissimoto, Luciana Massaro Onusic, Luis Hernan Contreras 8 

Pinochet, Marcia Carvalho de Azevedo, Miriam Christi Midori Oishi Nemoto, Nildes Raimunda Pitombo 9 

Leite, Regina da Silva de Camargo Barros, Ricardo Luiz Pereira Bueno e Taís Pasquoto Andreoli. 10 

Justificativas de ausências por impedimento legal, outras agendas ou afastamento: Emerson Gomes dos 11 

Santos, Pollyana de Carvalho Varrichio e Samir Sayed, Pauta: 1 - Informes; 1.2. Relatos do Grupo de 12 

trabalho do projeto de mestrado; 2 - Ordem do dia: 2.1. Leitura e aprovação das atas das reuniões dos dias 13 

27/01; 12/02 e 02/03/2021; 2.2. Datas das próximas reuniões ordinárias do departamento. Ao iniciar a 14 

reunião, o Prof. Bolivar sugeriu inverter a pauta e iniciar a reunião pelo primeiro ponto da Ordem do dia: 15 

2.1. Leitura e aprovação das atas das reuniões dos dias 27/01; 12/02 e 02/03/2021. A votação da ata do dia 16 

27/01/2021, ficou assim definida: 12 votos favoráveis e 3 abstenções; a ata do dia 12/02/2021, teve 12 votos 17 

favoráveis e 3 abstenções e a ata do dia 02/03/2021, teve 14 votos favoráveis e 1 abstenção. Na sequência, o 18 

Prof. Bolivar retornou ao curso normal da pauta com os Informes: A principal informação, foi o anúncio do 19 

Prof. Bolivar, do pedido de exoneração solicitado pelo Prof. Samir que deixou a todos perplexos pois foi 20 

feito sem que houvesse aparentemente, motivos, ainda mais que o referido docente estava concorrendo como 21 

único postulante para coordenador do curso de administração. O Prof. Bolivar Informou também que estava 22 

tentando conversar com o Prof. Samir, mas até o momento da reunião as tentativas haviam sido infrutíferas. 23 

Informou que recebeu o pedido de exoneração através de e-mail e que o Prof. Samir enviou a solicitação 24 

oficial via SEI diretamente à reitoria sem passar pelo Departamento. Tendo em vista os inegáveis problemas 25 

que a falta do professor irá ocasionar ao curso e principalmente aos alunos, já que ainda está no início do 26 

semestre e tendo em vista que o departamento fará nos próximos dias concursos para a área de finanças, o 27 

Prof.  Bolivar propôs a inserção de um novo ponto de pauta na Ordem do dia: Processo de redistribuição. 28 

Esta proposta foi aprovada por unanimidade. O Prof. Durval relata dificuldades em definir as datas para o 29 

processo seletivo e que somente poderá ocorrer após a banca do concurso de finanças que será coordenada 30 

pelo Prof. Bolivar. Ele está em contato com a Sra. Patrícia Oliveira do RH que o está assessorando; A Profa. 31 

Marcia informa que também está com dificuldades em marcar o concurso tendo em vista que a situação da 32 

pandemia tem afastado a participação de candidatos nos concursos. A princípio o concurso por ela 33 

coordenado, será marcado para o final de junho. A Profa. Luciana pediu para registrar em ata que, no seu 34 
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entendimento “a decisão de iniciar um processo de redistribuição foi tomada para se antecipar a uma notícia 35 

ainda sem confirmação oficial e que, caso o Prof. Samir realmente confirme, o processo já se iniciaria, caso 36 

contrário, isto é, se o professor resolva continuar o semestre, isso poderá ser rediscutido”. A Profa. Luciana 37 

também deu uma série de informações a respeito de tratativas com a Gestão com Pessoas referentes a 38 

questões relacionadas a concursos e respectivas bancas, inclusive que a realização destes, foram prorrogados 39 

excepcionalmente em razão da pandemia pela Pró-reitora de Gestão com Pessoas até 10 de dezembro de 40 

2021. O Prof. Durval sugeriu que se conversasse com o Prof. Samir que, caso se confirmasse a sua saída, que 41 

esse deixasse gravada as suas aulas com alguma explicação para que outro (s) professor (es) pudesse (m) dar 42 

continuidade à sua UC. O Prof. Bolivar anunciou que as Profas. Claudia e Kumiko completarão um ano de 43 

serviço e a CAEP enviou um e-mail solicitando um relatório de atividades que deverá ser avaliado pelo 44 

Conselho do Departamento e pelos discentes. Já foi solicitado às professoras os respectivos relatórios que 45 

deverão ser submetidos à aprovação na próxima reunião ordinária que será em junho. Ato contínuo, o Prof. 46 

Bolivar colocou em votação o item 2.2. Datas das próximas reuniões ordinárias do departamento:  foram 47 

aprovadas as datas das próximas reuniões, dias 15/06 e 03/08/2021, ambas nas terças-feiras, sempre às 14h. 48 

E como último ponto de pauta, foi colocado os informes do item 1.2. Relatos do Grupo de trabalho do 49 

projeto de mestrado; O Prof. Bolivar relatou as reuniões que já aconteceram do GT e informou que na 50 

última reunião, por sugestão do Prof. Luis Hernan estiveram presentes o Prof. André Roncaglia, coordenador 51 

da Câmara de Graduação do Campus Osasco e o Prof. Rafael que fez o projeto do mestrado do curso de 52 

direito. Como a última reunião foi mais informal, não houve uma ata, a Profa. Regina foi incumbida de fazer 53 

um relato sucinto das reuniões e os principais pontos discutidos, acompanhada de comentários e 54 

complementos pelos professores, Cláudia Kniess, Durval Lucas, Luis Hernan, Marcia Azevedo, Kumiko 55 

Kissimoto e Evandro Luiz. O Prof. Ricardo Bueno fez uma ponderação em que leva as discussões do 56 

mestrado para outro patamar (programa de mestrado e doutorado) e para isso, ele solicitou ao Prof. Evandro 57 

que opinasse, como especialista em pós-graduação, sobre a proposta em discussão. O Prof. Evandro alertou 58 

que a CAPES não está, neste momento, aprovando nenhuma pós-graduação; está somente consolidando os já 59 

existentes e descredenciando alguns com notas 3. Também opinou que acha pouco produtivo um GT com 60 

mais de 6 pessoas. Como não havia o que votar pois tratava-se apenas de um relato, ficou acertado que a 61 

próxima reunião do GT acontecerá no próximo dia 25/05/2021, às 15h e será aberto a quem quiser participar. 62 

Sem mais nada a tratar, O Prof. Bolivar deu por encerrada a reunião às quinze horas e cinquenta e cinco 63 

minutos e eu, João Marcelino Subires, secretariei a reunião e lavrei esta ata a posteriori, a qual deverá ser 64 

aprovada e assinada pelos membros do Conselho do Departamento Acadêmico de Administração em reunião 65 

posterior. 66 

 67 

Bolivar Godinho de Oliveira Filho - Chefe do DAA 68 
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Durval Lucas dos Santos Júnior - Vice-chefe do DAA 69 

Claudia Terezinha Kniess  70 

Evandro Luiz Lopes  71 

Gabriela De Brelàz  72 

José Osvaldo De Sordi 73 

Kumiko Oshio Kissimoto  74 

Luciana Massaro Onusic 75 

Luis Hernan Contreras Pinochet  76 

Marcia Carvalho de Azevedo  77 

Miriam Christi Midori Oishi Nemoto  78 

Nildes Raimunda Pitombo Leite  79 

Regina da Silva de Camargo Barros  80 

Ricardo Luiz Pereira Bueno  81 

Taís Pasquoto Andreoli  82 

João Marcelino Subires – Secretário – TAE 83 


