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ATA DA 3ª REUNIÃO DO NDE DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO – EPPEN/UNIFESP – 1 

REALIZADO NO DIA 01/06/2020. 2 

No primeiro dia do mês de junho 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/sdi-nqwt-ggp?hs=122&authuser=0, da Escola Paulista de Política, 5 

Economia e Negócios - EPPEN/UNIFESP Campus Osasco, realizou-se a terceira 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, Bolivar Godinho de Oliveira Filho, Marcia Carvalho de Azevedo, Luis Hernan 9 

Contreras Pinochet, Evandro Luiz Lopes, Miriam Christi Midori Oishi Nemoto e os Profs. 10 

Francisco Marcelo Monteiro da Rocha e Luis Claudio Yamaoka, representando o Eixo 11 

(Departamento Multidisciplinar). Justificou a ausência: Prof. Dr. Samir Sayed. Pauta: 1- 12 

Curricularização: Propostas e encaminhamentos. Iniciando a reunião, o Prof. Emerson faz um 13 

breve resumo dos encaminhamentos e, como não houve tempo de fazer a compilação por não 14 

ter recebido as alterações nas UCs de todos os grupos, ele sugeriu que se fizessem a 15 

apresentação resumida das propostas para as áreas. A Profª. Marcia solicitou o esclarecimento 16 

de uma dúvida ao Prof. Emerson, antes de iniciar as apresentações: pelo tema da pauta, ela 17 

havia interpretado que o tema seria a curricularização e o relatório da área de Geral ainda está 18 

passando por uma revisão e falta incluir a bibliografia de um docente; O Prof. Emerson 19 

concordou mas como não recebeu os relatórios, propôs que os grupos poderiam fazer a 20 

apresentação das alterações ou começar a partir para a discussão da curricularização. Ficou 21 

decidido que o grupo de geral enviará o seu relatório e o Prof. Emerson fará uma consolidação  22 

dos planos e depois encaminhará à todos. A Profª. Miriam pergunta se pode esperar mais um 23 

pouco, para que a nova professora concursada da área, que está em processo de tomar  posse, 24 

possa também analisar e adequar seu plano de ensino/bibliografia. O Prof. Emerson acredita 25 

que sim e propõe que seja dado como informe na próxima reunião do curso sobre os avanços 26 

na discussão que se dará no dia 08/06/2020. O Prof. Evandro argumenta sobre a questão da 27 

área de Marketing que tem 3 professores e querem discutir o todo, para onde vamos, a 28 

curricularização, e com a falta de professores e a contratação das novas professoras, para 29 

partir para o específico, ou seja, o oferecimento de obrigatórias ou eletivas, do macro para o 30 

micro. A questão é com relação a vaga da profª. Arlete. Tem que ver se ela continua em 31 

Marketing ou não. A partir daí e que propõe analisar os demais aspectos. O Prof. Bolivar 32 

https://meet.google.com/sdi-nqwt-ggp?hs=122&authuser=0
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sugere a alocação da Profª. Kumiko na área de operações no lugar da Profª. Cintia; A Profª. 33 

Claudia que cuidará de extensão, ele sugere que substitua o Prof. Ricardo Bueno e ficaria na 34 

área de administração geral. Com relação à vaga da Profª. Arlete, discutir em qual área ela 35 

ficará, pois a professora vai se aposentar; marketing, administração geral ou se teria um perfil 36 

híbrido; discutir um pouco para frente. A Profª. Marcia fez um breve histórico sobre as vagas 37 

e alertou sobre o papel da Profª. Claudia que está entrando para trabalhar com extensão: 38 

“extensão é uma responsabilidade de todas as áreas, mais nas subáreas do que em 39 

administração geral propriamente dito” e também tinha entendido que a Profª. Claudia iria dar 40 

um suporte à “economia”. O Prof. Emerson retomou a fala, informando que esses assuntos 41 

deveriam ser discutidos em reunião do Departamento e encaminhou para a pauta da 42 

curricularização compartilhando na apresentação, um e-mail do Prof. Samir com perguntas 43 

sobre a curricularização que foram definidas na última reunião do NDE, as quais foram feitas 44 

à PROGRAD as quais foram respondidas também pela PROGRAD: em resumo: 1 - os prazos 45 

não foram modificados e: 2 - não seriam escalonados, já passou o período de testes. A Profª. 46 

Marcia mostrou sua preocupação sobre os 10% e os prazos, pois poucos cursos e talvez 47 

somente a Biomedicina conseguiu se adequar aos prazos. O Prof. Emerson sugere fazer a 48 

discussão sobre o que se pretende com o PPC e a proposta de curricularização depois analisar 49 

a questão do calendário, pois poderá haver mudanças nos prazos. O Prof. Emerson separou 50 

em pontos para a discussão, dado o que já foi discutido na comissão de curso como o modelo 51 

geral do curso: não fazer escalonado; ter uma disciplina, ou duas ou três (na comissão foi 52 

aprovado serem três) como eixo; a proposta da coordenação como atividades 53 

complementares: o(s) docente(s) responsável(is) fica(m) com uma carga menor e 54 

orientaria(m) os alunos, que teriam maior carga do que o docente, o docente com a visão de 55 

gestão das atividades. Os alunos poderiam participar em qualquer projeto de extensão. Isso 56 

não inibiria de ter outras práticas de extensão no curso. Tomando a palavra, o Prof. Francisco 57 

do Eixo, comentou sobre o oferecimento de UCs por docentes do departamento, com uma UC 58 

da Profª. Liege vinculada a projetos de extensão. O Prof. Bolivar encaminhou a proposta de 59 

que em vez de se ter 3 UCs de extensão, que se crie somente uma UC de extensão, ou seja; 60 

que a professora que está tomando posse crie um programa de extensão em administração; um 61 

programa geral e cada professor que tiver extensão se reporta a esse programa para que as 62 

atividades sejam integradas como era uma proposta do Hernan/Cintia no passado. O Prof. 63 

Emerson concorda que seria uma possibilidade e argumenta que essa foi a escolha do projeto 64 
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da Biomedicina e que já foi aventado no início das conversas na comissão de curso e poderá 65 

ser um caminho para o curso. Mas que deverá ser voluntário aos docentes e já considerando 66 

os 10% da carga de extensão. A Profª. Marcia vê o papel da pessoa que vai coordenar a 67 

extensão, muito além disso: ela foi contratada por ter experiência em projetos de extensão. A 68 

UC dela vai estar voltada à isso, tem um papel proeminente. O Prof. Hernan, reforçou as falas 69 

do Prof. Bolivar e da Profª. Marcia e argumentou sobre ter um programa guarda-chuva que 70 

abraçasse vários projetos e que esses projetos viessem das subáreas do NDE com 2 disciplinas 71 

de 60 ou 30 horas. Sugeriu que a professora fosse também consultada. O Prof. Emerson fez 72 

um resumo dos encaminhamentos já feitos na comissão de curso: 10% e não escalonados; 73 

ofertas híbridas podem ser feitas além das 10%; alteração de atividades 74 

complementares/extensão em 3 partes; A Profª. Marcia sugere que a Profª. Claudia, que 75 

cuidará da extensão, se dedique exclusivamente a esta UC. Também propôs que o Prof. Samir 76 

trouxesse ao grupo o plano de extensão que ele propõe, para discussão. Também quem 77 

poderia ser a pessoa que poderia auxiliar a Profª. Claudia na tarefa da extensão e como 78 

exemplo citou o nome do Prof. Osvaldo. Pediu também, em nome da área de administração 79 

geral, a manutenção do atual sistema das atividades de ensino e pesquisa como atividades 80 

complementares, com a redefinição da carga horária. Retornando ao Prof. Emerson, propôs 81 

mais um NDE com a consolidação das UCs, com a presença do Prof. Samir, com o plano de 82 

ensino da curricularização, a carga geral do curso para decidir sobre as atividades 83 

complementares, disciplinas obrigatórias ou não.  O Prof. Hernan sugeriu que a Profª. Claudia 84 

fosse convidada a participar do Próximo NDE e que todas as áreas possam contribuir com a 85 

extensão mais equitativamente, com equilíbrio. O Prof. Emerson concorda e argumenta a 86 

questão do voluntariado e do perfil do docente bem com a participação transversal de 87 

docentes de outras áreas. A Profª. Marcia sugeriu que se incluísse uma proposta da área de 88 

Marketing no regulamento do TCC a inclusão do artigo e a possibilidade de dividir o TCC em 89 

2 (TCC1 e TCC2) para comportar o envio ao Comitê de Ética em Pesquisa; Ao pensar em 90 

mudança, não pensar em pessoas e sim pensar numa estrutura mais geral. Pensar na formação 91 

do aluno. A nossa principal missão é a formação do administrador. O Prof. Bolivar pergunta 92 

sobre a redução da carga das atividades complementares. A Profª. Marcia, esclareceu através 93 

de um histórico e disse que agora é o momento de mudar isso. O Prof. Emerson explicou, 94 

complementando, que o curso tem o limite mínimo de 3.000 e atividade complementar de no 95 

máximo de 20% dessa carga. Da forma que está, dá para reduzir. À discutir. O Prof. Evandro, 96 
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retoma a discussão sobre a carga máxima do curso; desde 2014, sempre que houve revisão a 97 

tendência foi o aumento da carga e com a curricularização, fica muito mais extenso, mais do 98 

que precisa, não ganha em qualidade e perde em competitividade em relação a outras escolas 99 

graduadas, posicionadas e relevantes no mercado. O NDE deve pensar um limite e depois 100 

fazer caber nesse limite pois 3.500/3.600 é a contramão do que se está vendo em outras 101 

escolas. O Prof. Emerson encaminhou sugestões para a reunião do curso informes pois o foco 102 

será no retorno das atividades não presenciais. E marcar nova reunião do NDE, verificando se 103 

dará tempo da posse das novas professoras para convidá-las a participar e com a pauta: 104 

discutir programa de como seria a curricularização e programa geral do curso e ideia geral da 105 

disciplina. E não havendo mais nada a ser tratado, encerrou-se a reunião às 15h43 pelo Prof. 106 

Emerson, tendo eu, João Marcelino Subires como secretário e que lavrei a presente ata. 107 
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