
Ministério da Educação 

Universidade Federal de São Paulo                                                       
Campus Osasco 

Comissão do Curso de Administração 

 
 

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

 

Ata da 4ª reunião extraordinária da Comissão de Curso de Administração da EPPEN/UNIFESP, 1 

realizada em 22.09.2020. 2 

Aos vinte e dois dias do mês de  setembro de dois mil e vinte, às quatorze horas e sete minutos, em 3 

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

https://meet.google.com/oej-tnij-jxm?hs=122&authuser=0, da Escola Paulista de Política, Economia e 5 

Negócios - EPPEN/UNIFESP Campus Osasco, realizou-se a quarta reunião extraordinária de dois mil 6 

e vinte, da Comissão de Curso de Administração, com a presença dos seguintes docentes: Profs. Drs. 7 

Emerson Gomes dos Santos, Samir Sayed, respectivamente Coordenador e vice-coordenador do Curso 8 

de Administração, Bolivar Godinho de Oliveira Filho, Claudia Terezinha Kniess, Durval Lucas dos 9 

Santos Júnior, Gabriela De Brelàz, José Osvaldo De Sordi, Kumiko Oshio Kissimoto, Evandro Luiz 10 

Lopes, Luis Hernan Contreras Pinochet, Miriam Christi Midori Oishi Nemoto, Nildes Raimunda 11 

Pitombo Leite, Marcia Carvalho de Azevedo, Taís Pasquoto Andreoli  e a aluna Bárbara de Assis 12 

Vieira – Titular, representando os discentes. Justificativas de ausências por impedimento legal, outras 13 

agendas ou afastamento: Luciana Massaro Onusic, Regina da Silva de Camargo Barros, Pollyana de 14 

Carvalho Varrichio, Ricardo Luiz Pereira Bueno e os Profs. Luis Claudio Yamaoka e Francisco 15 

Marcelo Monteiro da Rocha representando o DMD. Pauta única: PPC do Curso de Administração. 16 

Inicialmente, o Prof. Samir (quem conduziu os trabalhos) fez uma breve preleção do que seria a 17 

reunião e, na sequência, fez a apresentação do retrospecto histórico do PPC, contextualizando sua 18 

construção, tendo em vista a curricularização da extensão, a entrada de novos docentes e a marca de 10 19 

anos do curso, mostrando a necessidade de a sua reformulação/atualização. Discorreu também as 20 

várias reuniões da coordenação e as ocorridas na comissão de curso e no NDE, bem como com o Eixo 21 

para formulação desse novo PPC. Informou que foram realizadas gestões junto ao Eixo no sentido de 22 

reconsideração mudança de termos de UCs em que receberam respostas via SEI onde reconsideraram 23 

parcialmente a mudança e reforçaram a obrigatoriedade de todas as UC. Consequentemente, algumas 24 

UCs do curso de administração tiveram que ser ajustadas em relação aos termos de oferecimento. O 25 

Prof. Samir fez as apresentações das alterações, primeiramente por meio do “Formulário de solicitação 26 

de análise e Parecer à Coordenadoria de Projetos e Acompanhamento Pedagógico” da PROGRAD e na 27 

sequência, pelos anexos: apresentação das novas estruturas curriculares para o noturno e integral 28 

(matriz curricular nova X antiga),  e em seguida, parecer do NDE e, por último, apresentação do texto 29 

do PPC, incluindo todas alterações, carga horária, bibliografia, etc. Estes documentos serão parte 30 

integrante desta ata como anexos. Na sequência à apresentação, foi aberta a palavra aos demais 31 

membros da comissão onde foram feitas algumas observações, sugestões de alterações e elogios ao 32 

trabalho realizado. Ao final das discussões, o Prof. Samir encaminhou a votação do parecer do NDE, 33 

apreciado pela comissão. O parecer foi aprovado por unanimidade. O parecer aprovado tem a 34 

seguinte redação: PARECER DO NDE SOBRE AS ALTERAÇÕES DO PROJETO PEDAGÓGICO E 35 

https://meet.google.com/oej-tnij-jxm?hs=122&authuser=0
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SUA ADEQUAÇÃO ÀS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA A GRADUAÇÃO 36 

EM ADMINISTRAÇÃO 2020 - O NDE do curso de Administração, reunido na data de 27 de julho de 37 

2020, aprovou as alterações descritas no formulário 38 

“Formulário_análise_parecer_matriz_PPC_ADM_2020”. Com o objetivo de viabilizar essa alteração, 39 

o NDE recomenda que seja apresentado em reunião da Comissão do Curso de Administração e que 40 

preferencialmente: 1- O Eixo Multidisciplinar estude a possibilidade de oferecer alguma(s) das UC(s) 41 

obrigatórias ao curso de Administração como eletivas, seguindo a diretriz geral de que cada área do 42 

curso também está reformulando o oferecimento das UCs e tornando algumas eletivas; 2- As eletivas 43 

sejam oferecidas no último ano; 3- A Curricularização no curso considere: a) Duas Unidades 44 

Curriculares (UCs) com carga horária de 180 horas para os alunos e 30 horas ou 60 horas para o 45 

docente responsável; b) Dois projetos ou um programa com dois projetos para formalização das 46 

atividades curriculares de extensão; c) Uma UC para planejamento de atividades de extensão e outra 47 

UC para a execução dessas atividades. Seguindo essas considerações, o NDE se posiciona 48 

favoravelmente às alterações no Projeto Pedagógico do Curso de Administração que se referem às 49 

alterações nas nomenclaturas, conteúdo, movimentação de UCs nos termos do curso, inclusão e 50 

exclusão de UCs, desmembramento de UCs e curricularização da extensão, conforme apresentado e 51 

discutido pela presidência do NDE na data supracitada. Prof. Dr. Emerson Gomes dos Santos, 52 

Coordenador do Curso de Administração e Presidente do NDE. Osasco, 27 de julho de 2020. Parecer 53 

aprovado pela Comissão de Curso, na reunião extraordinária do dia 22 de setembro de 2020. Em 54 

seguida, foi colocado em votação a aprovação do formulário análise e parecer matriz e sua 55 

estrutura curricular nova. Também aprovado por unanimidade. A síntese das alterações constante do 56 

formulário é a que segue: 2. Alterações na Matriz Curricular: 2.1. Curricularização da Extensão no 57 

Curso de Administração: O Plano Nacional da Educação (PNE) do decênio 2014-2024 estabelece que 58 

os cursos de graduação devem assegurar, no mínimo 10% (dez por cento) do total de créditos 59 

curriculares exigidos para graduação em programas e projetos de extensão. Nesse sentido, foram 60 

criadas duas UCs com 180 horas cada (Atividades de Extensão I e Atividades de Extensão II) que 61 

visam contemplar atividades de extensão com o envolvimento direto do corpo discente a partir de 62 

programas, projetos e outras iniciativas.; 2.2 Inserção de novas UCs obrigatórias: em virtude de 63 

atualização do curso decorrente da atualização programática, foram criadas novas UCs obrigatórias no 64 

curso de Administração, a saber: além das já supracitadas (Atividades de Extensão I e II, nos 2.º e 3.º 65 

termos, respectivamente, tanto no integral quanto no noturno), Gestão por Processos (no 4.º termo 66 

integral e 4.º termo noturno), Planejamento Tributário (no 8.º termo integral e noturno). 2.3 Alteração 67 

de termo ideal para realização de algumas UCs (sem alteração de conteúdo ou nome): - Economia 68 

Aplicada a Gestão: do 3.º termo para o 1.º termo (somente no integral); - Teoria Social 69 

Contemporânea: do 1.º termo (integral e noturno) para 3.º termo (integral e noturno); - Política, Estado 70 
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e Mercado: do 2.º termo para 4.º termo (integral e noturno); - Administração de Marketing: do 4.º 71 

termo para 2.º termo (integral) e do 6.º termo para o 2.º termo (noturno); - Pesquisa de Marketing: do 72 

5.º termo para 3.º termo (integral) e do 7.º termo para 3.º termo (noturno); - Comportamento do 73 

Consumidor e do Comprador Organizacional: do 6.º termo para 4.º termo (integral) e do 8.º termo para 74 

4.º termo (noturno); - Estratégia Organizacional: do 5.º termo para 2.º termo (integral e noturno); - 75 

Planejamento, Gestão e Controle da Produção de Bens e Serviços: do 3.º termo para 4.º termo (integral 76 

e noturno); - Logística e cadeia de suprimentos: do 3.º termo para 5.º termo (integral e noturno). - 77 

Comportamento Organizacional: do 5.º termo para 7.º termo (noturno); - Economia Brasileira para 78 

Administração: do 4.º termo para 2.º termo (somente no integral); - Tecnologia da informação e 79 

comunicação: do 4.º termo para 5.º termo (integral e noturno), com alteração de conteúdo e mesma 80 

carga horária. - Pesquisa Operacional: alterado do 5.º termo para 6.º termo (integral e noturno), com 81 

alteração de conteúdo e mesma carga horária; 2.4 Alteração de nome, conteúdo de UCs e/ou carga 82 

horária (com respectivos termos): - Contabilidade Financeira (anteriormente chamada de 83 

Contabilidade I): alterado do 2.º termo para o 1.º termo (integral e noturno), com alteração de 84 

conteúdo e mesma carga horária. - Inovação Estratégica (anteriormente chamada de Modelos de 85 

Gestão): alterado do 2.º termo integral e noturno para 3.º termo integral e 5.º termo noturno, com 86 

alteração de conteúdo e mesma carga horária. - Custos Empresariais (anteriormente chamada 87 

Contabilidade II): alterado do 3.º termo (integral e noturno) para 8.º termo (integral e noturno), com 88 

alteração de conteúdo e redução de carga horária (de 60 horas para 30 horas); - Administração 89 

Financeira (anteriormente chamada de Administração Financeira de Curto Prazo): permaneceram no 90 

4.º termo (integral e noturno), com alteração de conteúdo e mesma carga horária; - Análise de Dados 91 

(anteriormente chamada Métodos Quantitativos): alterada do 8.º termo para 4.º termo (integral), com 92 

alteração de conteúdo e mesma carga horária. - Gestão de Pessoas (anteriormente chamada Gestão de 93 

Recursos Humanos): alteração de nome da UC para Gestão de Pessoas, sem alteração de conteúdo e 94 

com mesma carga horária. -Atividades Complementares: alterado conteúdo e carga horária. 95 

Anteriormente englobava atividades de extensão, que foram separadas da UC Atividades 96 

Complementares, conforme mencionado no item (i). A carga horária da UC Atividades 97 

Complementares mudou de 240 horas para 120 horas. - Estágio obrigatório supervisionado: alterada a 98 

carga horária total de 300 horas para 120 horas. - Trabalho de Conclusão de Curso: alterada carga 99 

horária de 300 horas para 60h em TCC 1 e 120 horas para TCC 2. A serem realizadas nos dois últimos 100 

termos. 2.5 Exclusão de UC obrigatória: - Operações, Qualidade e Produtividade: tornou-se eletiva. 101 

2.6 Alteração de quantidade de horas de UCs eletivas a serem cumpridas: Devem ser realizadas 180 102 

horas de UCs eletivas (anteriormente eram 120 horas), sendo 120 horas em UCs eletivas do curso de 103 

Administração e o restante podendo ser cursadas fora do curso de Administração. 2.7 Atualização 104 

geral dos Planos de Ensino das unidades curriculares. 2.8 Novos pré-requisitos das UCs do Curso. 105 
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2.8.1 Matemática Financeira para cursar Mercado Financeiro. 2.8.2 Cálculo 1 para cursar Pesquisa 106 

Operacional. 2.8.3 Exclusão de pré-requisitos Experiência Empreendedora. 2.8.4 Exclusão de pré-107 

requisitos para cursar Tomada de Decisão Organizacional. 2.8.5 Exclusão de pré-requisitos para cursar 108 

Pesquisa de Marketing. 2.8.6 Exclusão de pré-requisitos para cursar Comportamento do Consumidor e 109 

do Comprador Organizacional. 2.8.7 Atividades de Extensão I para cursar Atividades de Extensão II. 110 

2.8.8 Projeto de TCC para cursar TCC 1. 2.8.9 TCC 1 para cursar TCC 2. E, por fim, foi encaminhado 111 

para as próximas reuniões a discussão da necessidade de se rediscutir os regimentos de TCC, estágios 112 

e atividades complementares. Esgotando-se a pauta e não tendo mais nada a ser tratado, o Professor 113 

Samir encerrou a reunião às 16h11, tendo eu, João Marcelino Subires como secretário que lavrei 114 

posteriormente a presente ata. 115 
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