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ATA DA 2ª REUNIÃO DO NDE DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO – 1 

EPPEN/UNIFESP – REALIZADO NO DIA 11/05/2020. 2 

Aos onze dias do mês de maio de dois mil e vinte, às quatorze horas e nove minutos, em 3 

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

https://meet.google.com/fbu-yjuh-wxt?hs=122&authuser=2,  da Escola Paulista de 5 

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

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

do Curso de Administração, com a presença dos seguintes docentes: Profs. Drs. 8 

Emerson Gomes dos Santos, Samir Sayed, Bolivar Godinho de Oliveira Filho, Marcia 9 

Carvalho de Azevedo, Luis Hernan Contreras Pinochet, Miriam Christi Midori Oishi 10 

Nemoto e Francisco Marcelo Monteiro da Rocha, representando o Eixo (Departamento 11 

Multidisciplinar). Justificou a ausência: Prof. Dr. Evandro Luiz Lopes Pauta: 1- 12 

Curricularização: propostas e encaminhamentos - Retorno das áreas do curso. O Prof. 13 

Emerson abre a reunião informando que no último encontro, cada membro ficou de 14 

centralizar informações de subgrupos de docentes. O ponto principal seria a necessidade 15 

de revisão das UCs, fechar um formato para a elaboração do PPC e dos planos de 16 

ensino. Continuando, deu informe sobre o Eixo: a profª. Rosangela levou a discussão 17 

para a reunião do Eixo e o Prof. Emerson recebeu um e-mail sobre o conteúdo de uma 18 

das UCs que foi encaminhado ao NDE; ele enfatizou que antes de falar do Eixo, seria 19 

tratado sobre as outras áreas do curso. O informe tratou ainda sobre a alteração da 20 

representação da Profª. Rosangela pelos Profs. Francisco Marcelo Monteiro da Rocha e 21 

Luis Claudio Yamaoka, atual coordenador e vice-coordenador do Eixo, respectivamente. 22 

Informou que  recebeu e-mail do Eixo e já propôs que façam um estudo sobre como está 23 

a extensão nas UCs do Eixo. A Profª. Marcia expõe a sua apreensão com a participação 24 

do Eixo; “precisamos de reflexão conjunta”. “...fundamental  envolver o Eixo”. O Prof. 25 

Bolivar concorda com a Profª. Márcia quanto ao envolvimento do Eixo, deixando claro 26 

que o que se quer é a adequação e para eles participem das discussões desde o início; já 27 

houve discussão nas UCs do Eixo em anos anteriores. O Prof. Emerson corrobora a 28 

informação dado que já houve discussões sobre alterações nas UCs do Eixo tratadas na 29 

comissão de curso e o NDE, que validaram essas alterações. O Prof. Emerson insta os 30 

subgrupos a fazer as apresentações: Iniciando-se pela Profª. Miriam que fez sua 31 

apresentação onde comentou sobre o histórico da área de Operações na qual atualmente 32 

https://meet.google.com/fbu-yjuh-wxt?hs=122&authuser=2
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está sozinha; resumiu alguns pontos, propôs alterações de termo (Logística e cadeia de 33 

suprimentos do 4º para o 6º e Administração de Operações, Qualidade e Produtividade 34 

do 6º para o 4º) e que a UC Administração de Operações, Qualidade e Produtividade 35 

torne-se eletiva. A exclusão de outras UCs deverá passar por consulta dos respectivos 36 

docentes e de outras áreas. Na sequência, o Prof. Bolivar fez a apresentação do estudo 37 

feito em parceria com o Prof. Samir sugerindo algumas alterações em Administração 38 

financeira de curto prazo adequando nome e conteúdo, pois replicavam conteúdos; 39 

também foi feita a revisão da bibliografia de todas as UCs e sugestão de mudança de 40 

termos. Ainda na apresentação, o Prof. Bolivar destacou que o Prof. Samir se propôs a 41 

ministrar Direito, planejamento e contabilidade tributária sem aumentar a carga horária 42 

mínima do docente por semestre. O Prof. Samir, complementando a apresentação, se 43 

colocou à disposição para contribuir na UC Administração Financeira de Curto Prazo no 44 

lugar do Prof. André que se exonerou. A Profª. Marcia foi a próxima a fazer a 45 

apresentação explicando o processo de elaboração do documento: primeira etapa de 46 

várias para entender todas as áreas. O documento foi trabalhado com o grupo depois 47 

enviado para a Profª. Nildes, da área de Gestão de Pessoas que devolveu com algumas 48 

considerações. A Profª. Marcia reafirmou que os docentes da área tiveram tópicos nos 49 

concursos que podem dar outras UCs. Também propõe que os documentos fiquem como 50 

anexo das atas. Também comentou o histórico de 6 vagas e a falta de um docente, mas 51 

conseguem cumprir as UC obrigatórias sem oferecer eletivas e a proposta da 52 

coordenação sobre a inclusão de UCs Empreendedorismo, Psicologia e Comportamento 53 

Humano, Comportamento Organizacional, acreditam que está coberto; Planejamento e 54 

Direito Tributário é importante e não tínhamos docentes; Filosofia (ver com Eixo), 55 

Gestão de Negócios (tornar obrigatória). Concordam com a inclusão de 56 

empreendedorismo e Inovação. Atualizar conteúdos em UCs. Quanto à exclusão de 57 

UCs: consultar áreas. Dúvida sobre incluir ou não flexibilidade nas UCs. Sobre TCC, 58 

AC e extensão ficará para debate à posteriori na Curricularização. Em seguida, foi a vez 59 

do Prof. Luis Hernan fazer a apresentação do subgrupo a que pertence, começando pela 60 

apresentação do histórico. O concurso dele foi híbrido (SI e métodos quantitativos) e 61 

como eram muitas disciplinas, foi feito o concurso em que o Prof. Emerson entrou para 62 

ministrar métodos quantitativos, depois veio o Prof. Durval numa vaga também híbrida 63 

(SI, Geral) e recentemente o Prof. Osvaldo que, consultado pelo chefe departamento, 64 
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Prof. Bolivar, preferiu entrar na área de sistemas que contaria também com o Prof. 65 

Emerson - em função do eixo de disciplinas norteador do Projeto Pedagógico do Curso 66 

de Graduação. Os Profs. Hernan, Durval e Osvaldo, gostariam que a subárea 67 

continuasse a ser chamada de Sistema de Informação. Na reunião da Subárea, foi 68 

analisada a ordem das unidades curriculares, bem como solicitações de demandas e 69 

adequações no PPC. Ordem sugerida das UCs: Gestão por Processos (obrigatória), 70 

Tecnologia da Informação e Comunicação, Pesquisa Operacional (muda para Métodos 71 

de Otimização e Análise de Negócios); Métodos Quantitativos (muda para Introdução a 72 

Análise de Dados); Análise Multivariada, Gestão de Sistemas de Informação, Comércio 73 

Eletrônico (muda de eletiva para obrigatória: mudança de nome para Negócios na Era 74 

Digital), Administração da Informação e do Conhecimento nas Organizações (eletiva).  75 

O grupo considera que é necessário que seja feita uma análise crítica das ementas das 76 

unidades curriculares do Eixo Comum: a) verificar se há necessidade de manter ou não 77 

todas as unidades curriculares que hoje são ofertadas em função das diretrizes 78 

curriculares do curso de administração de 2005; b) verificar se não é possível incluir 79 

unidades curriculares do Eixo Comum também em outros termos que não sejam 80 

essencialmente da formação básica. Continuando sua explanação, o Prof. Hernan expôs 81 

que ele e os professores Durval e Osvaldo consideram que dada a contratação da Profa. 82 

Claudia que já possui experiência com projetos de extensão, a mesma poderia ter 1 ou 2 83 

unidades curriculares de 60 horas e a diferença para os 10% do PPC ser lançado no 84 

sistema como hoje é feito o Estágio e o TCC. Assim, a docente teria a responsabilidade 85 

de acompanhar os alunos na elaboração desses projetos extensionistas que poderão ser 86 

realizados em conjunto com outros docentes de forma interdisciplinar. Eles consideram 87 

que a estrutura atual da unidade curricular de Projeto de TCC atende ao curso e não 88 

deve ser alterada. A única questão a ser observada são os tempos para submissão ao 89 

comitê de ética onde os prazos devem ser melhores avaliados. O Prof. Emerson retoma 90 

a palavra e introduz o representante do Eixo (DMD) à reunião. O Prof. Francisco se 91 

desculpou pelo atraso: explicou que o convite para a reunião foi para a representação 92 

anterior; agradece e informa o interesse do departamento em conhecer as alterações que 93 

podem afetar o PPC do Eixo. O Prof. Emerson agradeceu a participação e fez uma 94 

revisão dessa discussão com o histórico, informando que desde julho de 2019 a 95 

coordenação percebeu a necessidade e prazo para curricularização e trouxe o debate 96 
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para comissão de curso que deliberou para o NDE e a questão seria de como o Eixo 97 

poderia participar nessa reformulação e qual seria a ordem das disciplinas para a 98 

alocação dos docentes. O Prof. Bolivar falou sobre aumento ou redução da carga por 99 

grupo; Indagou sobre a possibilidade do professor Roxo do Eixo que teria formação em 100 

economia para ajudar com UCs devido ao afastamento da Profª. Pollyana. O Prof. 101 

Francisco respondendo ao Prof. Bolivar solicitou que enviasse email com a demanda 102 

para contactar o docente e verificar com mais detalhes da necessidade; qual UC, etc. 103 

Sobre as alterações nas UCs do Eixo, querem entender bem e participar. Enviaram email 104 

com dúvidas. Pede que todos os docentes do Eixo sejam consultados e que até 105 

participem do NDE. Destacou também que a coordenação do Eixo destacou os Profs. 106 

Francisco como titular e o Prof. Luis Yamaoka como suplente para a representação junto 107 

ao NDE do curso de administração, mas, em geral eles participarão em conjunto das 108 

reuniões. Alertou que o PPC do eixo foi amplamente discutido e qualquer modificação 109 

precisa ser analisada com cuidado, pois impacta não só no Eixo, mas em todos os 110 

cursos. O Prof. Emerson, respondendo às colocações do Prof. Francisco, informou que 111 

recebeu o e-mail e respondeu no sentido geral, pois, ainda está sendo discutindo quais 112 

seriam as alterações e da importância da participação e contribuição do Eixo nas 113 

discussões não só nas disciplinas do Eixo, sendo a meta 2021. Em seguida, a Profª. 114 

Miriam retomou a palavra com dúvidas sobre uma fala do Prof. Bolivar sobre a 115 

quantidade das horas; como fazer a flexibilização? Algumas disciplinas se tornariam 116 

eletivas? Propõe voltar a discutir como seria a flexibilidade de cada área. A Profª. 117 

Marcia dá as boas vindas ao Prof. Francisco e ressalta o papel dele talvez, por ser da 118 

coordenação, trazer a discussão mais macro dos outros docentes do eixo de uma forma 119 

mais contínua. Chegou num bom momento, pois está no início das discussões e o Eixo 120 

pode contribuir muito trazendo sua proposta e mostrar a realidade em que o aluno está 121 

inserido e o ligamento das disciplinas com o mundo as organizações atuais. O Prof. 122 

Hernan também dá as boas vindas ao Prof. Francisco e quanto ao processo de 123 

atualização do PPC, diz que “...não queremos prejudicar nenhum docente do Eixo mas 124 

precisamos de uma distribuição das disciplinas um pouco diferente, não concentrar tudo 125 

no início”. Fazer uma reanálise curricular com conteúdos interessantes; oferecimento de 126 

outras UCs; com um projeto pedagógico mais competitivo para o mercado. O Prof. 127 

Francisco concorda com a Profª. Márcia que o NDE é um grupo menor, mas acredita 128 
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que seria melhor que o próprio docente falasse das ementas das UCs. Isso evitaria perda 129 

de tempo em instâncias e as dúvidas seriam dirimidas com os próprios. Como incluir ou 130 

excluir conteúdos. Sobre mudança de termos cobrir lacunas de UC de docentes com 131 

eletivas. Retomando a palavra, o Prof. Emerson respondendo ao Prof. Francisco e já 132 

fazendo encaminhamentos para a próxima reunião propôs padronizar em documento a 133 

ser enviado pela presidência do NDE, o que foi produzido. Quais seriam as UCs de cada 134 

grupo (conteúdo e carga), quando seriam ministradas e se teriam pré-requisitos, entre 135 

outros, para em outro momento serem trazidas em nova reunião e serem discutidas e 136 

votadas ponto por ponto. O Prof. Bolivar sugere uma tabela com as cargas horárias de 137 

disciplinas obrigatórias e eletivas para ter uma visão geral com total das cargas com 138 

resumo para controlar as alterações, ao que o Prof. Emerson aquiesceu; vai aproveitar as 139 

planilhas enviadas pelos grupos e enviar uma única e também trouxe a questão da 140 

curricularização que ainda não foi discutida e a premência do assunto. A Profª. Marcia 141 

retoma a palavra e diz que o grupo de Administração Geral tem uma proposta diferente; 142 

quer olhar outros elementos; Fez levantamento para pensar em alternativas e tem 143 

informações de 2 lugares e que é importante checar: conversou com a Profª. Luciana 144 

que por sua vez comentou para que se checasse com o Prof. Julio que acompanha a 145 

câmara de extensão representando a direção do campus; conversou também com a Profª. 146 

Marina que incluiu uma UC em contábeis, pois na época a Prograd sugeriu a 147 

curricularização em etapas. A Prograd desaconselharia a iniciar tudo de uma vez. A 148 

Proposta do grupo é fazer em etapas. O Prof. Emerson informou que participou bastante 149 

das discussões e acompanhou as alterações que a coordenação de contábeis estava 150 

realizando na época (2019 para início em 2020); no ano passado ainda havia tempo para 151 

incluir uma UC como teste e aplicar as mudanças por etapas. Porém, o Conselho de 152 

Graduação instituiu um grupo interno para acompanhar a implantação da 153 

curricularização nos campi a partir das Câmaras de Graduação. Ressaltou que a última 154 

informação sobre a curricularização foi um ponto de pauta no Conselho de Graduação 155 

no início de 2020 para informar que a Prograd tem acompanhado como os cursos estão 156 

prevendo cumprir a resolução nos campi. Por conta da pandemia, pode ter atrasado 157 

tudo. O Prof. Samir toma a palavra e expõe que desde que está na câmara de extensão e 158 

é representante do curso na curricularização, está acompanhando a curricularização nas 159 

câmaras de extensão e de graduação e faz um breve relato e explicações à respeito do 160 
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histórico e dos seguimentos da curricularização da UC de Contábeis feitos pela Profª. 161 

Marina a qual se referiu os Profs. Emerson e Márcia. O Prof. Emerson finalizou a 162 

reunião indicando os encaminhamentos desta reunião e que será pautado na próxima 163 

reunião: estruturar UCs de forma padronizada; termos que seriam oferecidos e pré 164 

requisitos. A discussão da curricularização ficará para uma próxima reunião. Será 165 

enviado email, com modelo de plano de ensino; o grupo pode atualizar e devolver com 166 

pontos para ser votados. O NDE voltará a se reunir no dia 25/05/2020. E não havendo 167 

mais nada a ser tratado, encerrou-se a reunião às dezesseis horas e seis minutos pelo 168 

Prof. Emerson, secretariado por Ana Paula Oliveira e tendo eu, João Marcelino Subires 169 

que lavrei a presente ata a qual terá como anexos os documentos utilizados nas 170 

apresentações dos grupos das subáreas. 171 
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