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ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 2019 1 

Às catorze horas e trinta minutos do sétimo dia do mês de junho de dois mil e dezenove, nas dependências 2 

da sala cento e três da  Escola Paulista de Política, Economia e Negócios, aconteceu a quarta reunião da 3 

Comissão de Curso de Administração do ano de dois mil e dezenove. Estavam presentes, o coordenador do 4 

curso Prof. Dr. Emerson Gomes dos Santos que presidiu a reunião, o vice-coordenador, Prof. Dr. Samir 5 

Sayed,  Prof. Dr. Durval Lucas dos Santos Júnior, Profª. Drª. Nildes Raimunda Pitombo Leite, Prof.ª Dr.ª 6 

Pollyana de Carvalho Varrichio, Profª. Drª.  Luciana Massaro Onusic e os Discentes Vinícios Milagres 7 

Marqui e Bruna Souza Borges, ambos representantes da EPPEN Jr. A Profª. Drª. Arlete Eni Granero 8 

participou em parte da reunião.  Justificaram as ausências os seguintes docentes: Profs. Drs. André Taue 9 

Saito, Bolívar Godinho de Oliveira Filho, Evandro Luiz Lopes, Gabriela de Brelàz, Luiz Hernan Contreras 10 

Pinochet, Márcia Carvalho de Azevedo, Miriam Christi Midori Oishi Nemoto, Ricardo Luiz Pereira Bueno. 11 

A Profª. Drª Rosangela Toledo Kulcsar não justificou sua ausência. O Assistente em Administração João 12 

Marcelino Subires secretariou a reunião. O Professor Emerson iniciou a reunião, informando da 13 

impossibilidade da presença da Profª. Miriam por motivos de saúde.  O Prof. Emerson sugeriu a que a 14 

pauta fosse invertida para que o assunto Coordenação EPPEN Jr. fosse o primeiro. Os representantes Bruna 15 

e Vinícius, após uma breve explanação do status legal da EPPEN Jr. e da necessidade de que o 16 

empreendimento, pela nova regulamentação na UNIFESP, tivesse que contar com um coordenador e um 17 

suplente, ambos docentes. A Profª Nildes que já fazia o acompanhamento informalmente desde 2014, se 18 

colocou à disposição para continuar a dar o apoio, agora efetivamente, enquanto o Prof. Durval também se 19 

colocou à disposição para colaborar. Após discussão os docentes indicados foram: Nildes como titular, e 20 

Durval como suplente, ressaltado que os alunos consultem os demais cursos do campus. O próximo ponto 21 

da pauta foram os Informes:  O Prof. Emerson comunica que o Prof. Samir aceitou ser vice coordenador do 22 

curso, agradece e informa já estar conversando sobre as atividades. Esta informação já passou na câmara 23 

que enviou para congregação que aconteceu nesta data (07.06.2019) e deve passar no conselho de junho 24 

(dia 19). Informe da Profª Arlete: Câmara de extensão discutiu como está a questão da curricularização nos 25 

cursos. Em cima desse informe, os presentes sugeriram colocar em pauta nas próximas reuniões para se 26 

discutir a questão, pois esta discussão também surgiu na última reunião do NDE. O Prof. Ricardo Bueno, 27 

Chefe do Departamento de Administração, fez uma breve entrada na reunião e solicitou licença para expor 28 

a necessidade de uma reunião extraordinária do departamento para discutir pauta relativa ao oferecimento 29 

da UC Operações. O Professor Emerson, retomando a coordenação, passou a outro ponto da pauta: 30 

Mudança de termo Matemática e Estatística (1º e 2º termo para 2º e 3º termo, respectivamente) no PPC da 31 

Adm. O Prof. Emerson explanou todos os pontos a serem atualizados no PPC do curso em função das 32 

necessidades de adaptações nos planos de ensino das UCs do Eixo Multidisciplinar. As alterações feitas 33 

pelo “Eixo” em referência ao PPC do curso de Administração ficaram definidas assim: Mudança de termo: 34 
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Matemática e estatística 1º e 2º termos para: 2º e 3º termos, respectivamente; Matemática muda 35 

nomenclatura para Cálculo 1; FH1 passa a ser Teoria Social Contemporânea; FH2 muda para Estado e 36 

Mercado; CRB1 e CRB2  houve alteração de nomenclatura e adaptação de conteúdo. Especificamente para 37 

CRB2 em reunião realizada em 5/6/2019, o NDE sugeriu manter o conteúdo atualmente ministrado, 38 

enfocando economia e política na ementa, além de recomendar que a UC FH1 seja alterada do terceiro para 39 

o primeiro semestre para a turma noturno, assim como acontece atualmente para a turma integral. As 40 

propostas e o parecer do NDE foram aprovados por unanimidade pelos presentes. Foi feita a sugestão de 41 

realizar uma boa comunicação dessas alterações aos alunos. Em seguida, o Prof. Emerson colocou em 42 

pauta a questão da representação discente: Após um breve debate entre os presentes, ficou assim definido: 43 

as inscrições serão em junho e julho, a votação se dará em meados de agosto (a partir do dia 15). Pedir para 44 

as entidades divulgarem. A professora Luciana sugeriu pautar a mudança do regulamento de representação 45 

discente no sentido de deixar a eleição com as entidades de representação dos estudantes. O Próximo ponto 46 

colocado em discussão foi o das coordenações: A professora Pollyana se candidatou e foi eleita por 47 

unanimidade para a Coordenação de Atividades Complementares. Quanto a Coordenação do Estágio 48 

Supervisionado, como os Profs. Evandro e Miriam estavam ausentes e não houve nenhum candidato, seria 49 

enviado e-mail aos docentes perguntando se alguém se candidataria e o assunto voltaria a ser colocado em 50 

pauta na próxima reunião e também seria solicitado à Chefia do Departamento a escala das férias dos 51 

docentes. Registre-se que será necessário que alguém fique de plantão para o período de 15 a 29 de julho, 52 

pois os Profs. Emerson e Samir estarão em férias. Na sequência, o Prof. Emerson informou que, como não 53 

havia a presença de nenhum representante do NAE na reunião, o ponto da pauta estava prejudicado e 54 

passou para a discussão dos processos de trancamento excepcional dos três alunos, referentes aos processos 55 

SEI 23089:102912/2019-14, 105948/2019-41, e, 106427/2019-10, respectivamente, aprovados por 56 

unanimidade. As dezesseis horas e três minutos, foi encerrada a reunião a qual eu João Marcelino Subires, 57 

lavrei a presente ata. 58 

 59 

_____________________________________ 

Prof. Dr. Emerson Gomes dos Santos 

Coordenador do Curso de Administração 

 

_____________________________________ 

Prof. Dr. Samir Sayed 

Vice- Coordenador do Curso de Administração 

 

_____________________________________ 

Prof.ª Dr.ª Luciana Massaro Onusic,  

 

_____________________________________ 

Prof.ª Dr.ª Nildes Raimunda Pitombo Leite 

 

_____________________________________ 

Prof. Dr. Durval Lucas dos Santos Júnior 

_____________________________________ 

Prof.ª Dr.ª Pollyanna de Carvalho Varrichio 
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_____________________________________ 

Prof.ª Dr.ª Arlete Eni Granero 

 

_____________________________________ 

Vinícius Milagres Marqui 

 

_____________________________________ 

Bruna Souza Borges 

 

_____________________________________ 

João Marcelino Subires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


