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ATA DA 4ª REUNIÃO DO NDE DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO – EPPEN/UNIFESP – 1 

REALIZADO NO DIA 22/06/2020. 2 

Aos vinte e dois dias 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/mex-rwsz-yem, da Escola Paulista de Política, Economia e Negócios 5 

- EPPEN/UNIFESP Campus Osasco, realizou-se a quarta reunião ordinária de 2020 do NDE – 6 

Núcleo Docente Estruturante da Comissão do Curso de Administração, com a presença dos 7 

seguintes docentes: Profs. Drs. Emerson Gomes dos Santos, Samir Sayed, Bolivar Godinho de 8 

Oliveira Filho, Marcia Carvalho de Azevedo, Luis Hernan Contreras Pinochet, Evandro Luiz 9 

Lopes, Miriam Christi Midori Oishi Nemoto e o Prof. Francisco Marcelo Monteiro da Rocha, 10 

representando o Eixo (Departamento Multidisciplinar). Justificou a ausência: Prof. Dr. Luis 11 

Claudio Yamaoka. Pauta: Pauta: 1- Planos de ensino para o período de atividades remotas; 12 

2- PPC e Curricularização; 3- Votação das atas do NDE de 27/04, 11/05 e 01/06/2020, 13 

respectivamente. Iniciando a reunião, o Prof. Emerson colocou em discussão o item 1 da 14 

pauta: Planos de ensino para o período de atividades remotas, explicando que a ideia é que 15 

sejam feitas alterações nos planos atuais e uma padronização por cursos para atender a 16 

portaria relativa ao ensino remoto que em breve seria encaminhada pela ProGrad. Foi 17 

apresentada a proposta de documento (Planilha) encaminhado aos membros do NDE e 18 

explicado como se daria a operacionalização do mesmo para posterior votação. O Prof. 19 

Francisco citou o envio pela Profª. Ismara de um modelo padrão para os cursos e pergunta se 20 

ela não será utilizada, ao mesmo tempo, questiona sobre a carga horária nas aulas 21 

síncronas/assíncronas, deixando claro que no modelo apresentado pelo Prof. Emerson há 22 

espaço para isso. O Prof. Emerson esclarece que houve 3 modelos de padronização e também 23 

apresentou uma proposta,  mas a Câmara de Graduação não conseguiu padronizar entre todos 24 

os cursos. Todos os detalhes deverão ser inseridos para consulta até o dia 29/06 antes do 25 

retorno às aulas pois o documento será disponibilizado no site do campus. Depois de discutido 26 

e esclarecidas todas as dúvidas, principalmente no concernente às horas destinadas às aulas 27 

síncronas e assíncronas, ficou consensuado que será realizada uma reunião extraordinária da 28 

comissão de curso na próxima quinta-feira, 22/06/2020, às 15h30 onde será feita uma nova 29 

apresentação do documento, dirimido as dúvidas, se preencha e que se valide através de 30 

email. Em seguida, o Prof. Emerson colocou em discussão o segundo ponto da pauta: 2- PPC 31 

https://meet.google.com/mex-rwsz-yem
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e Curricularização. O Prof. Emerson informou que recebeu os planos de ensino e vai fazer 32 

uma compilação dos Planos de Ensino (PPC) e criará uma planilha Excel com o resumo das 33 

alterações para encaminhar à comissão. O Prof. Samir fez a apresentação pormenorizada das 34 

propostas de curricularização das atividades de extensão para discussão dos presentes. O Prof. 35 

Bolivar parabenizou o Prof. Samir pela condução dos trabalhos até o momento e sugeriu que 36 

encaminhasse esses planos de extensão à Profª. Claudia Kniess que será a responsável por 37 

essa nova UC e que ele poderia trabalhar em conjunto com ela; também sugeriu que se criasse 38 

um programa ou dois (guarda-chuva) nos quais os projetos e eventos dos professores 39 

poderiam ser atrelados. A Profª. Marcia solicitou que o Prof. Samir encaminhe as propostas 40 

aos demais membros da comissão para também contribuir com a Profª. Claudia, o que foi 41 

corroborado pelo Prof. Emerson. Ficou decidido que será encaminhado via email todo o 42 

material à Profª. Claudia Kniess e para todos os membros do NDE. A Profª. Claudia Kniess 43 

pode adaptar o plano iniciado pela coordenação e trazer no próximo NDE para apresentação, 44 

bem como, o Prof. Emerson fará a apresentação da compilação de todas as alterações 45 

discutidas no PPC do curso. O ponto de que trata da aprovação das atas não foi discutido, pois 46 

foi transferido para a próxima reunião. E não havendo nada mais a ser tratado, encerrou-se a 47 

reunião às 16h08 pelo Prof. Emerson, tendo eu, João Marcelino Subires como secretário e que 48 

lavrei a presente ata. 49 

 50 

 51 

 

 

____________________________________ 

Prof. Dr. Emerson Gomes dos Santos 

Coordenador do Curso de Administração 

 

 

 

_______________________________________ 

Prof. Dr. Samir Sayed 

Vice-coordenador do Curso de Administração 

 

 

 

_________________________________ 

Prof. Dr. Bolivar Godinho de Oliveira Filho 

 

 

 

_______________________________________ 

Prof. Dr. Luis Hernan Contreras Pinochet 

 

  



Ministério da Educação 

Universidade Federal de São Paulo 

Campus Osasco 

NDE do Curso de Administração 
______________________________________________________________________ 

 
 

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

 

_____________________________________ 

Profª. Drª. Marcia Carvalho de Azevedo 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Profª. Drª. Miriam Christi M. Oishi Nemoto 

 

 

_____________________________________ 

Prof. Dr. Francisco Marcelo M. da Rocha 

 

 

_______________________________________ 

Prof. Evandro Luiz Lopes 

 

 

 

____________________________________ 

João Marcelino Subires 

TAE – Secretário  

 

 

 

 52 


