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ATA DA 5ª REUNIÃO DO NDE DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO – EPPEN/UNIFESP – 1 

REALIZADO NO DIA 06/07/2020. 2 

No sexto dia do mês de julho de dois mil e vinte, às quatorze horas e treze minutos, em 3 

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

https://meet.google.com/ovu-bwwg-hcv?hs=122&authuser=0, da Escola Paulista de Política, 5 

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

ordinária de 2020 do NDE – Núcleo Docente Estruturante da Comissão do Curso de 7 

Administração, com a presença dos seguintes docentes: Profs. Drs. Emerson Gomes dos 8 

Santos, Samir Sayed, Marcia Carvalho de Azevedo, Luis Hernan Contreras Pinochet, Miriam 9 

Christi Midori Oishi Nemoto e os Profs. Luis Claudio Yamaoka e Francisco Marcelo 10 

Monteiro da Rocha representando o Eixo Comum (Departamento Multidisciplinar). 11 

Justificaram a ausência: Profs. Evandro Luiz Lopes e Bolivar Godinho de Oliveira Filho. 12 

Pauta: 1 - Aprovação das atas das reuniões de 27/04, 11/05 e 01/06, respectivamente; 2 - 13 

Consolidação das discussões sobre o PPC. Iniciando a reunião o Prof. Emerson colocou em 14 

votação a aprovação das atas das reuniões do NDE dos dias 27/04/2020, 11/05/2020 e 15 

01/06/2020, respectivamente. Todas as atas foram aprovadas por unanimidade. E seguida, o 16 

Prof. Emerson passou junto com os docentes representantes das áreas, a descrever as 17 

mudanças propostas para o PPC. Começando com a área de Administração Geral, Profª. 18 

Marcia, comentou a sugestões de alterações: Fundamentos de Administração e Estratégia de 19 

negociação: mudança de conteúdo (colocado um tópico a mais); Estratégia Organizacional: 20 

mudou conteúdo e está sendo proposta a mudança de termo do 5º para o 3º; Modelos de 21 

Gestão muda para Estratégia e Inovação e muda do 3º para o 5º termo (muda nome, conteúdo 22 

e termo); Experiência empreendedora: mudança de conteúdo (os pré-requisitos ficaram para 23 

ser definidos com o Prof. Ricardo Bueno posteriormente); Tomadas de decisões: sem 24 

mudanças (os pré-requisitos ficaram para ser definidos com o Prof. Ricardo Bueno 25 

posteriormente); Pessoas nas organizações: alteração de conteúdo; Ética e Responsabilidade 26 

Social: alteração de conteúdo; Ficou faltando a contribuição da Profª. Nildes que o Prof. 27 

Emerson recebeu e depois incorporará ao documento. A UC ministrada pela Profª. Arlete não 28 

mudou, continua igual para contabilidade; Contabilidade: Legislação trabalhista e 29 

previdenciária (a ser definido nome, conteúdos); TCCs: incluir artigo, dividir em 2 UCs 30 

(considerando envio do trabalho ao Comitê de Ética em Pesquisa - CEP - na primeira); 31 

https://meet.google.com/ovu-bwwg-hcv?hs=122&authuser=0
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Atividades complementares: reduzir carga, tirando extensão; Extensão/curricularização: em 32 

vez de serem 3 UCs como deliberado na reunião da Comissão de curso poderiam ser 2 UCs; A 33 

Profª. Marcia também informou que, em relação aos conteúdos da área de Psicologia, não 34 

seria necessário uma UC separada qpara tratar do assunto, pois o conteúdo é contemplado na 35 

UC Pessoas nas organizações. Sugestão de aumentar a carga horária obrigatória de eletivas 36 

(para 240h, sendo 180h em UCs do curso). Comentário da Profª. Marcia representando o 37 

pensamento da área: “Era importante as áreas não terem todos os professores só com 38 

obrigatórias. Então, as áreas devem manter professores com eletivas dentro das 8 horas. A 39 

área de geral acha que não  deve aumentar a carga horária das diferentes áreas da 40 

administração, mas sim aumentar carga horária de eletivas. Também foi aventada a 41 

possibilidade de que sejam diminuídas as cargas horárias em estágio e TCC. Outro ponto 42 

levantado pela área de Administração Geral, é a revisão das disciplinas do eixo para deixar 43 

um foco maior com a gestão, aproveitar que há mais docentes, dividir as turmas de maneira 44 

mais uniformes e conectar os conteúdos com a gestão, reduzir CRB de 2 para 1 UC, focar 45 

num período histórico para direcionar mais para a área de administração, assim não haveria 46 

necessidade de 120 horas. Uma das UC's poderia ser tornar eletiva Em seguida foi a vez dos 47 

Profs. Bolivar e Samir, representando a área de contabilidade e finanças, informar as 48 

sugestões de alterações da área de contabilidade e finanças: Contabilidade I e Contabilidade 49 

II, alterado para Contabilidade financeira e análise de balanços de 60 horas e criado uma UC 50 

de custos empresariais no 2º semestre com 30 horas; Em Finanças, a UC Administração 51 

financeira de curto prazo, troca o nome para Administração Financeira; Mercado financeiro e 52 

Finanças corporativas, não houve mudanças; Foi proposto mais uma UC obrigatória: Direito e 53 

planejamento tributário com 30 horas. Complementando: as eletivas dessa área serão: 54 

Introdução aos derivativos (Prof. Bolivar) com 30h e Finanças pessoais (Prof. Samir) com 55 

60h, sendo que mais da metade dessas horas para a curricularização. Deixando mais claro, o 56 

Prof. Samir explicou que na UC Contabilidade II está sendo proposta a mudança de nome 57 

para: Custos empresariais com 30h, separou-se a carga horária de 120h e foi criada uma nova 58 

UC obrigatória com o nome de Direito e planejamento tributário com 30 horas que seria 59 

ministrado por ele; Na sequência, a Profª. Miriam fez a representação da área de produção: 60 

houve algumas sugestões de alterações, mas em algumas UCs de responsabilidade da Profª. 61 

Kumiko ela deve aguardar a confirmação para consolidar; houve alterações de conteúdo na 62 
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UC Métodos Ágeis; Operações, qualidade e produtividade (que deixa de ser obrigatória, 63 

sendo eletiva), passará a se chamar: Tópicos especiais em operações e serviços e iria do 6º 64 

para o 4º termo; A UC PCP muda do 3º para o 5º termo; A UC Logística e cadeias de 65 

suprimentos, passaria do 4º para o 6º termo. Nenhuma UC tem pré-requisitos mas sugere-se 66 

que o PCP venha antes que a Logística. Em seguida foi a vez da apresentação da área de 67 

Sistemas de Informação representada pelo Prof. Luis Hernan: Gestão por processos: deixar de 68 

ser eletiva e passar a ser obrigatória e deixar mais para o começo do curso, para o semestre 69 

que for mais adequado; Tecnologia da informação e Comunicação: mantém o conteúdo; há 70 

dúvidas se muda o nome para: “Tecnologias emergentes e capacidades analíticas”; Pesquisa 71 

operacional: mudaria o nome para: “Métodos de Otimização” e mudaria o conteúdo. Como 72 

pré-requisito, esta UC teria Cálculo I ou matemática. Métodos Quantitativos: muda o nome 73 

para “Análise de dados”, muda o conteúdo e bibliografia; foi sugerida a transformação de 74 

eletiva em obrigatória a UC Comércio Eletrônico, e mudança de nome que passaria a se 75 

chamar “Negócios na era digital”; Foi sugerido de que seja acrescentada mais uma eletiva 76 

para o final do curso mais uma UC eletiva: Administração da informação e do conhecimento 77 

nas organizações, à ser ministrada pelo Prof. Osvaldo De Sordi. Sugere-se manter as 78 

Atividades complementares do jeito que estão; manutenção dos TCCs também do jeito que 79 

estão; A Profª. Marcia fez uma defesa da UC Economia aplicada à gestão, ministrada pela 80 

Profª. Pollyana, envolvendo uma readequação de UC oferecida pelo Eixo multidisciplinar. O 81 

Prof. Luis Yamaoka fez uma intervenção em nome do eixo multidisciplinar para solicitar 82 

esclarecimentos sobre as mudanças sugeridas (colocação de mais disciplinas de administração 83 

no início e as do Eixo ficariam para termos mais avançados – 3º e 4º termos). O Prof. Samir 84 

enunciou três alternativas para a situação: 1 - manter como está, ou seja, nos termos e as UCs 85 

como obrigatórias; 2 - manter as UCs e diluir ao longo do tempo para dar as disciplinas do 86 

curso no início e não ficar com muitas UCs do Eixo no começo; 3 - tornar uma das disciplinas 87 

eletiva que, de acordo com a sua opinião, correria o risco de ficar esvaziada. Sobre esse tema, 88 

o Prof. Luis Yamaoka levará o assunto para discussão no eixo para que o mesmo seja debatido 89 

e trará o resultado oportunamente.  A Profª. Marcia falou que a quantidade de carga horária do 90 

estágio é para ser analisada. Retomando a palavra, o Prof. Emerson sugeriu como 91 

encaminhamento o envio de e-mail junto com a planilha, plano de ensino e a matriz com as 92 

propostas de alteração para o NDE, com as pendências de ordem, termos e cargas, refletindo 93 



Ministério da Educação 

Universidade Federal de São Paulo 

Campus Osasco 

NDE do Curso de Administração 
______________________________________________________________________ 

 
 

____________________________________________________________________________________ 
Rua Angélica, 100 - Osasco - SP - CEP: 06110-295 

também sobre as UCs do Eixo. Foi tirado o indicativo da próxima reunião do NDE para o dia 94 

27/07/2020 onde as propostas serão consolidadas. E não havendo nada mais a ser tratado, 95 

encerrou-se a reunião às 15h46 pelo Prof. Emerson, tendo eu, João Marcelino Subires que a 96 

secretariei e lavrei a presente ata. 97 
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