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Ata da Reunião Extraordinária do Departamento Acadêmico de Administração - 1 

EPPEN/UNIFESP, realizada em 16.10.2020. 2 

Aos dezesseis dias do mês de outubro de dois mil e vinte, às dez horas e cinco minutos, em 3 

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

https://meet.google.com/pvo-gmbd-sef?hs=122&authuser=0, da Escola Paulista de Política, 5 

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

do Departamento Acadêmico de Administração, com a presença dos seguintes docentes: Profs. 7 

Drs., Bolivar Godinho de Oliveira Filho, Chefe do DAA, Claudia Terezinha Kniess, Emerson 8 

Gomes dos Santos, Luciana Massaro Onusic, Luis Hernan Contreras Pinochet, Marcia Carvalho 9 

de Azevedo, José Osvaldo De Sordi, Kumiko Oshio Kissimoto, Miriam Christi Midori Oishi 10 

Nemoto, Evandro Luiz Lopes, Nildes Raimunda Pitombo Leite, Taís Pasquoto Andreoli, Regina 11 

da Silva de Camargo Barros e Samir Sayed. Foram justificadas as ausências por 12 

impedimento legal, outras agendas ou afastamento, dos seguintes docentes: Profs. Drs.: 13 

Durval Lucas dos Santos Júnior, Gabriela de Brelàz, Ricardo Luiz Pereira Bueno e Pollyana de 14 

Carvalho Varrichio. Pauta: 1 - Informes; 2 - Ordem do dia: - Aprovação de Ata (17/08/2020) - 15 

Resposta à pergunta da Câmara de Pós-graduação sobre concursos de Livre Docência; - 16 

Aprovação da máscara do edital para o Concurso do professor efetivo de Finanças; - 17 

Aprovação da máscara do edital para o Concurso do professor substituto da profa. Pollyana; - 18 

Aprovação da máscara do edital para o Concurso do professor substituto da profa. Luciana; - 19 

Sugestão de nomes para composição das três bancas dos concursos; - Inclusão de UC eletiva 20 

na grade do 2º semestre (ponto de pauta solicitada pelo Prof. Emerson). O Prof. Bolivar iniciou 21 

a reunião dando um informe a respeito do Prof. Ricardo Bueno que, devido à problemas de 22 

doença em família, solicitou afastamento da CAPES, retornando à Unifesp/EPPEN e, 23 

consequentemente, reassumindo sua antiga disciplina “Tomada de Decisão Organizacional”. 24 

Sendo assim, o Prof. José Osvaldo De Sordi, que o estava substituindo, passaria a ministrar uma 25 

disciplina eletiva “ Administração da informação e do conhecimento nas organizações”. Devido 26 

ao impacto que isso traria na grade e a necessidade de ser comunicado a Câmara de Graduação, 27 

foi sugerido que esse informe fosse incluído na ordem do dia como ponto à ser deliberado. 28 

Colocada em votação, a sugestão foi aprovada por unanimidade. Seguindo com a pauta, o Prof. 29 

Bolivar informou que a próxima reunião ordinária será no dia 27/10/2020; a Profª. Luciana 30 

informou que até o dia 20/10, estará recebendo contribuições para aquisição de equipamentos 31 

(Hardware/Software e Bolsas, p.ex.) para agregar ao projeto capitaneado pelo Prof. Ivan Cesar 32 

Ribeiro do Curso de Direito, desta vez concentrado em bolsas e recursos de pesquisa que 33 

complementaria o projeto principal de construção de edificação no novo campus, onde será 34 

instalado, para atividades da Biblioteca/CEOE, atendendo diretrizes do CADE. Em seguida, o 35 

https://meet.google.com/pvo-gmbd-sef?hs=122&authuser=0
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Prof. Bolivar iniciou a Ordem do Dia com a discussão e aprovação da ata da reunião 36 

extraordinária do dia 17/08/2020. Aprovada com 11 votos favoráveis e 2 abstenções. 37 

Continuando, o ponto seguinte pautado foi a Resposta à pergunta da Câmara de Pós-38 

graduação sobre concursos de Livre Docência que através de e-mail solicitava pronunciamento 39 

do Departamento em manter aberto para novas inscrições ao concurso de Livre-docência, nas 40 

Subáreas: Tomada de Decisão e Administração de Marketing, visto ainda constar na página da 41 

PROPGq. O Prof. Bolivar fez a apresentação da situação deixando, à princípio, a opinião de que 42 

seria a favor do cancelamento, devido à grande burocracia para realizar o concurso, porém 43 

gostaria de ouvir a opinião dos demais. O Prof. Evandro fez uma série de considerações a 44 

respeito da manutenção das subáreas e defendeu que se pudesse ampliar para mais subáreas, 45 

desde que assim fosse aceito. Também esclareceu várias dúvidas com relação à realização desse 46 

concurso e seus prazos. O Prof. Bolivar então colocou em votação o seguinte encaminhamento: 47 

manter as 2 subáreas: subárea Tomada de Decisão e subárea Administração de Marketing. O 48 

encaminhamento obteve 11 votos favoráveis e 2 abstenções. Na sequência, o Prof. Bolivar 49 

colocou em discussão o ponto Aprovação da máscara do edital para o Concurso do professor 50 

efetivo de Finanças, explicando que devido o recebimento da mensagem com orientações da 51 

reitoria que permite a realização de concursos de forma híbrida e, para seguir o calendário, está 52 

propondo que, em vez de redistribuição para a UC de Finanças, a vaga de Prof. Efetivo seja 53 

preenchida por concurso; um PSS de Substituto para a vaga da Profª. Pollyana e também para a 54 

vaga de substituição da Profª. Luciana que estava sendo preenchida pela Profª. Regina (o edital 55 

ficará pronto aguardando os trâmites para a efetivação da professora). O Prof. Bolivar explicou 56 

como se dariam essas bancas hibridas, o calendário para realização dos concursos e fez a 57 

apresentação das máscaras dos editais. Primeiramente o edital de Administração/Subárea 58 

Finanças que deixaria de ser vaga de Redistribuição para Concurso. Após alguns 59 

esclarecimentos e pequenos ajustes, a proposta de alteração foi aprovada por unanimidade. Em 60 

seguida, o edital também foi aprovado por unanimidade. Em seguida, o Prof. Bolivar fez a 61 

apresentação do edital simplificado para contratação de substituto (a) da Profª. Pollyana, para a 62 

Área: Economia/Subárea: introdução à economia, que já estava para ser publicado e que estava 63 

sendo apresentado para fazer algumas revisões. A grande discussão foi se o edital seria aberto ou 64 

mais restrito para participação de algumas áreas, no caso em particular, a área de engenharia (s). 65 

Foi consenso entre todos que o edital ficasse mais aberto para que houvesse mais inscritos. 66 

Outra questão levantada é a de se abrir para Mestres para possibilitar também as inscrições. O 67 

Prof. Bolivar argumentou que, para isso, teria que ser feito justificativas e os prazos eram 68 

curtos. Melhor seria fazer o concurso com a exigência do Doutorado e, caso não houvesse 69 

aprovados/inscritos, justificaria a abertura para os Mestres. Para isso, foi colocado em votação 70 
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se seria exigido o título de Doutor como pré-requisito. Aprovado com 11 votos e 2 abstenções. 71 

Também foram feitos pequenos ajustes no edital e colocado em votação. O edital foi aprovado 72 

por unanimidade. Na sequência, entrou em discussão o edital para PSS de substituto (a) da 73 

Profª. Luciana. Área: Administração/Subárea: Administração geral. A primeira alteração 74 

solicitada na máscara do edital foi a exclusão do campo graduação, ficando somente como 75 

requisito o doutoramento em Administração, além disso, foram propostas alterações nos pontos 76 

para a prova didática, com algumas exclusões e inserções de novos. O Edital foi aprovado por 77 

unanimidade. Esgotando-se a pauta e não tendo mais nada a ser tratado, o Professor Bolivar 78 

encerrou a reunião às 12h14, tendo eu João Marcelino Subires como secretário que procedi com 79 

a lavratura da presente ata. 80 
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