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ATA DA 17ª REUNIÃO DA COMISSÃO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIFESP, 
CAMPUS OSASCO, EM 04.11.2013. - REUNIÃO ORDINÁRIA 

 
Ao quarto dia do mês de novembro de dois mil e treze, realizou-se, na sala de reuniões nº 
41 da UNIFESP, campus Osasco, localizado à Rua Angélica, número 100, Jardim das 
Flores, município de Osasco, a décima sétima reunião de caráter ordinária da comissão 
do curso de Administração da Unifesp, campus Osasco, às dezesseis horas e trinta 
minutos.  
Estiveram presentes a coordenadora do curso de Administração, Profa. Dra. Marcia 
Carvalho Azevedo, a Profa. Dra. Cíntia Rejane Möller de Araújo, a Profa. Dra. Luciana 
Massaro Onusic, a Profa. Natasha Schmitt Caccia Salinas, o Prof. Dr. Bolívar Godinho, a 
Profa. Dra. Miriam Oishi Nemoto e o Prof. Dr. Luis Hernan Contreras Pinochet.  
Estando ausentes a Profa. Dra. Gabriela De Brelàz, que se encontra em licença 
maternidade e o Prof. Ricardo Luiz Pereira Bueno, que justificou sua ausência.  
 
A reunião tratou da seguinte pauta: I) Assinatura das atas anteriores II) Informes III) 
Ordem do dia:  
 
I)        Assinaturas das atas anteriores:  

 
Aprovadas e assinadas pelos presentes. Pendente para aprovação as atas das reuniões 
dos dias: 16/09 e 18/09 que ainda estão em fase de elaboração. 

 
II) Informes:  
 
a) Prof.ª Luciana informou sobre o Projeto Finep. b) Prof.ª Cíntia informou sobre os 
trabalhos da Comissão de Departamentalização. c) Prof.ª Natasha comentou sobre sua 
presença na reunião com a universidade holandesa Zuyd University de Ciências 
Aplicadas. d) Prof. Bolívar informou sobre a reunião no Conselho de Graduação, a qual 
ele representou a coordenação do curso de Administração. e) Prof.ª Miriam informou 
sobre as alterações do calendário 2014. f) Prof.ª Marcia informou sobre a última reunião 
da Congregação, sobre os perfis de vagas que foram aprovados pelo C.A, com elogios 
pela agilidade. Informou também sobre um evento internacional que contará com 
professores do campus como debatedores; Prof. Bolívar representará o curso de 
Administração; o evento será realizado em 2 e 3 de dezembro. g) Prof.ª Marcia comentou 
se algum docente que ainda não foi contemplado pelo financiamento da Fapesp para 
enviar e-mail para que ela possa fazer o pedido. i) Prof. Bolívar comentou sobre o 
treinamento da Economática que aconteceu em outubro. j) Prof.ª Marcia comentou sobre 
a Comissão de Moradia do campus.  
 
III) Ordem do dia:  

 
a) N.D.E: 

 
A Câmara de Graduação fez algumas sugestões sobre o regulamento do N.D.E do curso 
de Administração, especificamente na questão da participação do Eixo-Comum. A 
Direção Acadêmica aprovará o regulamento, ad referendum, a partir dessas sugestões.  
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b) Discussão e aprovação do Regimento de TCC: 
 

Após discussões e alguns acertos, o regulamento do TCC foi aprovado pela Comissão 
de Curso.  

 
 

c) Discussão e aprovação do Regimento de Atividades Complementares: 
 
Após discussões, o regulamento das Atividades Complementares foi aprovado pela 
Comissão de Curso. 

 
 

d) Discussão do Regimento de Estágio: 
 
Será discutida em uma próxima reunião. 
 

 
e) Inserção dos dados do curso no sistema do MEC para reconhecimento do 

curso: 
 

Prof.ª Marcia comentou a respeito dos procedimentos necessários para a preparação de 
documentação dos cursos para fins de reconhecimento pelo Ministério da Educação. As 
coordenações de curso terão até o dia 13 de dezembro para inserir todas as informações 
dos cursos no sistema e-MEC. O sistema fechará dia 15 de dezembro e a partir daí a 
comissão de avaliação do MEC poderá marcar a visita in loco a qualquer momento. Por 
isso será necessária uma mobilização de toda comissão de curso para realizar esse 
trabalho. 
 

 
f) Levantamento dos Planos de Ensino: 
 
Prof. Luis Hernan comentou sobre o andamento dos trabalhos de coleta e arquivamento 
dos planos de ensino. Os planos de ensino que precisam ser enviados são: Ingressantes 
2011 – Integral: Instituições de Direito Público e Privado, Direito Empresarial e Tributário, 
Tomada de Decisão Organizacional. Ingressantes 2011 – Noturno: Direito Empresarial, 
Tomada de Decisão Organizacional, Instituições de Direito Público e Privado. 
Ingressantes 2012 – Integral: Estatística I (João Vinícius), Direito Empresarial e 
Tributário. Ingressantes 2012 – Noturno: Instituições de Direito, Estatística I (João 
Vinícius), Direito Empresarial e Tributário. Ingressantes 2013 – Integral: Pensamento e 
Metodologia da Pesquisa (João Tristan), Estatística I (João Vinícius). Ingressantes 2013 
– Noturno: Pensamento e Metodologia da Pesquisa (João Tristan), Instituições de Direito 
Público e Privado. Já foi solicitado por e-mail aos docentes responsáveis para enviar os 
planos faltantes. 
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g) Atualização dos dados no sistema da Unifesp: 
 

Item foi prejudicado e será discutido em uma próxima reunião. 
 

 
h) Ocupação do prédio de Quitaúna: 
 
Prof. Luis Hernan é o representante do curso de Administração na Comissão de 
Infraestrutura. Prof. Mauri está construindo documento para contemplar as necessidades 
dos cursos no novo campus Osasco da Unifesp, em Quitaúna. Prof. Hernan mencionou 
sobre a última versão das demandas enviada pelo Prof. Mauri, comentou sobre as 
particularidades que poderão ser acrescentadas. Comentou da importância de os 
docentes enviarem suas sugestões e demandas para serem encaminhadas ao Prof. Mauri 
para a apresentação na reunião da Congregação que terá presença da Magnífica Reitora 
da UNIFESP.  
 
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. 
 
 
_________________________________ 
Profa. Dra. Marcia Carvalho Azevedo 
 

 
 
 
Prof. Dr. Ricardo Bueno 
 

 
_________________________________ 
Profa. Dra. Luciana Onusic 
 

 
__________________________________ 
Prof. Dr. Luis Hernan Contreras Pinochet  
 

 
_________________________________ 
Prof. Dr. Bolívar Godinho de Oliveira 
Filho 
 

 
___________________________________ 
Profa. Dra. Cintia Rejane Möller de Araújo 

 
 
Profa. Dra. Gabriela de Brelàz 
 
 
 

 
___________________________ 
Profa. Dra. Miriam Oishi 
 

___________________________________ 
Profa. Dra. Natasha Schmitt Caccia Salinas 
 
 
 


