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Ata da Reunião Ordinária do Departamento Acadêmico de Administração - 1 

EPPEN/UNIFESP, realizada em 27.10.2020. 2 

Aos vinte e sete dias do mês de outubro de dois mil e vinte, às quatorze horas e dez minutos, em 3 

ambiente virtual através da conta institucional do Google Meet no endereço: 4 

https://meet.google.com/kdn-bbxc-ptu?hs=122&authuser=0, da Escola Paulista de Política, 5 

Economia e Negócios - EPPEN/UNIFESP Campus Osasco, realizou-se a reunião extraordinária 6 

do Departamento Acadêmico de Administração, com a presença dos seguintes docentes: Profs. 7 

Drs., Bolivar Godinho de Oliveira Filho e Durval Lucas dos Santos Júnior, Chefe e Vice-Chefe 8 

do DAA, respectivamente, Profs. Drs. Claudia Terezinha Kniess, Emerson Gomes dos Santos, 9 

Miriam Christi Midori Oishi Nemoto, Regina da Silva de Camargo Barros, Samir Sayed, Luis 10 

Hernan Contreras Pinochet, Marcia Carvalho de Azevedo, José Osvaldo De Sordi, Kumiko 11 

Oshio Kissimoto e Taís Pasquoto Andreoli. Foram justificadas as ausências por impedimento 12 

legal, outras agendas ou afastamento, dos seguintes docentes: Profs. Drs.: Luciana Massaro 13 

Onusic, Gabriela de Brelàz, Nildes Raimunda Pitombo Leite, Evandro Luiz Lopes, Luiz Pereira 14 

Bueno e Pollyana de Carvalho Varrichio. Pauta: 1. Informes - 2. Ordem do dia: Aprovação de 15 

Atas (extraordinária de 17/08 e ordinária de 24/08/2020, respectivamente); Mudança do Edital 16 

de contratação do professor de Finanças: de dedicação exclusiva para 40 horas; apresentação 17 

do Plano de trabalho da Profa. Kumiko; alteração de regime de trabalho do docente Samir 18 

Sayed (40h sem dedicação exclusiva, pauta solicitada pelo docente); aprovação das datas das 19 

próximas reuniões ordinárias do Departamento. Iniciando a reunião, o Prof. Bolivar abriu a 20 

palavra para os informes: O Prof. Durval fez um panorama da necessidade do DAA ter um 21 

programa de pós-graduação, e do trabalho que vem sendo realizado ao longo dos últimos dois 22 

anos, especialmente quando entrou na UNIFESP. Segundo ele, com a entrada da Profa. Claudia 23 

Kniess, e seu valioso suporte, foi criada a primeira versão do projeto do PPG, que será 24 

apresentada aos docentes interessados em reuniões que será feita, a princípio, na próxima sexta-25 

feira 30/10, às 16h, e no dia 11/11 (para quem não esteve na primeira data). Afirmou ainda que a 26 

intenção do grupo é submeter a proposta do PPG no próximo ciclo de avaliação de novos cursos 27 

da CAPES, que provavelmente ocorrerá em junho de 2021. Considerando a necessidade de 28 

submeter também às instâncias da UNIFESP, recolherão as contribuições de todas as pessoas até 29 

o dia 26/01/2021, quando encerrarão os trabalhos e apresentarão o projeto definitivo na reunião 30 

do DAA que ocorrer logo em seguida. Informou que enviará o link para a reunião no Google 31 

Meet até o dia seguinte (28/10). A Profa. Claudia reforçou o convite, destacando a importância 32 

deste momento para o Departamento. Iniciando a Ordem do Dia, o Prof. Bolivar colocou em 33 

votação o primeiro ponto da pauta: Aprovação de Atas (extraordinária de 17/08 e ordinária de 34 

24/08/2020, respectivamente); ambas as atas foram aprovadas por unanimidade. Invertendo a 35 
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Pauta, o Prof. Bolivar, colocou em discussão o ponto da Ordem do dia solicitado pelo Prof. 36 

Samir Sayed, que trata-se da alteração de regime de trabalho  para 40h sem dedicação 37 

exclusiva. Ao apresentar seu caso o Prof. Samir, destacou que sua solicitação estava relacionada 38 

ao assunto do informe do PPG, uma vez que o pedido de mudança de regime se deve à sua 39 

iniciativa de participar de um PPG em outra IES de renome em sua área de pesquisa, e que a 40 

aceitação deste convite não poderia se configurar em atividade esporádica, o que reforçou a 41 

necessidade de pedir mudança de regime. Ressaltou que não haverá mudanças do ponto de vista 42 

financeiro, mas que significa uma oportunidade de avançar em sua carreira. O Prof. Bolivar 43 

destacou a importância de criarmos no DAA um PPG para que os docentes possam se 44 

desenvolver academicamente. A Profa. Tais manifestou apoio a esta afirmação. A solicitação do 45 

Prof. Samir foi aprovada por unanimidade. Em seguida, foi colocado em pauta o ponto em que 46 

se discutiu a Mudança do Edital de contratação do professor de Finanças: de dedicação 47 

exclusiva para 40 horas; O Prof. Bolivar informou que, durante a realização das tratativas do 48 

concurso para preencher a vaga de Finanças, foi inserido no Edital o regime de Dedicação 49 

Exclusiva. A direção da EPPEN constatou que a vaga seria de 40 horas sem DE, mas consultou 50 

a Reitoria sobre a possibilidade de converter a vaga e prosseguir mesmo assim. Diante da 51 

necessidade de procedimentos mais demorados para avaliar o pedido, e da possibilidade de o 52 

docente aprovado poder pedir progressão de regime por sua própria vontade, foi feita a alteração 53 

no Edital, que deveria ser homologada no DAA. O Prof. Emerson destacou que o fato de a vaga 54 

ser 40 horas pode trazer mais candidatos para o concurso. A Profa. Marcia fez um contraponto, 55 

dizendo que a mudança de regime no Edital pode afetar o perfil dos candidatos aprovados no 56 

que prof. Bolivar ponderou que este tipo de avaliação infelizmente não pode ser averiguada 57 

durante o concurso, mas só após a aprovação. A alteração no edital foi aprovada por 58 

unanimidade. Na sequência, houve a apresentação do Plano de trabalho da Profa. Kumiko 59 

Oshio Kissimoto. Após uma breve apresentação que foi muito elogiada pelos presentes tanto 60 

pelo currículo como pela proposta da professora, o Prof. Bolivar colocou em pauta o último 61 

ponto da Ordem do dia: aprovação das datas das próximas reuniões ordinárias do 62 

Departamento. Sobre o calendário das reuniões, o Prof. Bolivar destacou a necessidade de 63 

estabelecer novo calendário de reuniões para este semestre, uma vez que o calendário 64 

acadêmico já está disponível. O Prof. Emerson lembrou que o Prof. Evandro havia trabalhado 65 

na comissão de horários para deixar algumas janelas de modo que não houvesse prejuízo a 66 

qualquer docente. Diante disso, foi feita a verificação na matriz 2020/2 dos dias nos quais não 67 

há aulas sendo ministradas pelos docentes do DAA. Chegou-se à conclusão de que as tardes de 68 

quarta, quinta e sexta estavam disponíveis para a realização das reuniões. Diante da 69 

indisponibilidade do Sr. João, por conta de compromissos junto ao eixo às quintas, ficou 70 
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estabelecido que as quartas-feiras seriam os dias prioritários para a realização das reuniões. A 71 

Profa. Marcia ponderou que deveria haver uma possibilidade de mudança, por conta das 72 

ausências nesta reunião, no que Prof. Bolivar reforçou a escolha das quartas-feiras, abrindo a 73 

possibilidade de eventuais necessidades de mudança serem comunicadas pelas pessoas 74 

eventualmente afetadas. Também destacou a necessidade de alinhamento com o calendário da 75 

Congregação, para que eventuais demandas sejam enviadas a tempo. Assim, foram escolhidos 76 

os dias 25/11/2020, 27/01/2021 e 24/03/2021 para as reuniões previstas neste semestre letivo.  77 

Esgotando-se a pauta e não tendo mais nada a ser tratado, o Professor Bolivar encerrou a 78 

reunião às 16h, tendo eu João Marcelino Subires como secretário que procedi com a lavratura da 79 

presente ata. 80 

 81 
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