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ATA DA 12ª REUNIÃO DA COMISSÃO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIFESP, 
CAMPUS OSASCO, EM 22.07.2013. – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

 
Ao vigésimo segundo dia do mês de julho de dois mil e treze, realizou-se, na sala de 
reuniões nº 1 da UNIFESP, campus Osasco, localizado à Rua Angélica, número 100, 
Jardim das Flores, município de Osasco, a décima segunda reunião extraordinária da 
comissão do curso de Administração da Unifesp, campus Osasco, às doze horas. 
Estiveram presentes a coordenadora do curso de Administração, Profa. Dra. Marcia 
Carvalho Azevedo, o vice-coordenador do curso, Prof. Ricardo Luiz Pereira Bueno, o Prof. 
Dr. Luis Hernan Contreras Pinochet, a Profa. Dra. Miriam Oishi Nemoto, a Profa. Natasha 
Schmitt Caccia Salinas e o Prof. Dr. Bolívar Godinho. Estando ausentes a Profa. Dra. 
Gabriela De Brelàz, que se encontra em licença maternidade, a Profa. Dra. Cíntia Rejane 
Möller de Araújo e a Profa. Dra. Luciana Massaro Onusic, que estão atualmente de férias. 
A reunião tratou da seguinte pauta: I) Ordem do dia: a) N.D.E b) Grade horária 2º 
semestre 2013 c) Projeto Pedagógico  
I) Ordem do dia:  
a) N.D.E: Na ata da 8ª reunião extraordinária de curso ficou resolvido que o N.D.E do 
curso seria composto por: Profa. Marcia Carvalho de Azevedo, Prof. Ricardo Bueno, Profa. 
Cintia Rejane Möller de Araújo, Profa. Miriam Oishi Nemoto, Prof. Luis Hernan Contreras 
Pinochet e Profa. Luciana Massaro Onusic. Foram enviados modelos de regulamento de 
N.D.E aos docentes para que eles pudessem escolher um modelo a se aplicar para o 
curso de Administração. Os docentes escolheram usar como modelo o regulamento do 
campus da Baixada Santista. A comissão de curso fez algumas alterações em conjunto 
nesse regulamento e ficou aprovado então, pela Comissão do Curso de Administração, o 
regulamento do N.D.E de Administração. No artigo onde fala sobre a constituição do 
N.D.E a comissão de curso resolveu que o NDE do curso será composto por no mínimo 
um representante por área do curso, mais a coordenação do curso e um representante do 
Eixo-comum.  
b) Grade horária 2º semestre 2013: Adaptações foram feitas da primeira versão da 
grade horária. Outras adaptações poderão ocorrer até a consolidação da grade horária, 
que será decidida na reunião da Comissão de Horários (data a definir), onde a Prof.ª 
Miriam representará o curso de Administração. O curso solicitará UC’s do curso de 
Ciências Contábeis e oferecerá UC’s a outros cursos também, porém sempre tentará ao 
máximo respeitar as disponibilidades que cada docente enviou. A Prof.ª Natasha 
ministrará aula de Instituições de Direito de 60 horas para os Ingressantes 2013 já de 
acordo com a nova proposta do Projeto Pedagógico. Ela também ministrará apenas nesse 
semestre uma UC complementar chamada Direito Comercial e Tributário de 30horas para 
equalizar os outros termos (Ingressantes 2011 e 2012) que tiveram Instituições de Direito, 
porém em diferentes formatos. O 3º e 5º termos do integral já fizeram todas as disciplinas 
do Eixo-Comum. A comissão de curso continuou a discussão sobre os dias e horários de 
aula que cada docente ofertará no segundo semestre letivo de 2013. Após as discussões, 
algumas alterações foram feitas e o curso elaborou mais uma versão para ser 
apresentada à Comissão de Horários.  
c) Projeto Pedagógico: Ficou aprovada a mudança da estruturação da área de Direito 
dentro do curso de Administração. A outra alteração foi na junção de Ética e 
Responsabilidade Social e Corporativa, que eram duas UC’s de 30h, ficando agora uma 
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só UC de 60h. A UC de Teorias Organizações será oferecida este semestre com 30 horas 
e sua formatação final será discutida posteriormente. A disciplina de TCC terá 4h aula, 
sendo 2h teóricas e 2h práticas. Estas alterações foram aprovadas por unanimidade.  
 
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e eu, Ricardo Vieira Bertoldo, 
Secretário Executivo, lavrei a presente ata que vai assinada pelos presentes. 
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