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ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 2019 1 

Às treze horas e dezenove minutos do primeiro dia do mês de outubro de dois mil e dezenove, nas 2 

dependências da sala 114 da Escola Paulista de Política, Economia e Negócios, aconteceu a oitava reunião 3 

da Comissão de Curso de Administração do ano de dois mil e dezenove. Estavam presentes, o coordenador 4 

do curso Prof. Dr. Emerson Gomes dos Santos que presidiu a reunião, o vice-coordenador, Prof. Dr. Samir 5 

Sayed, e os seguintes membros, Profs. Drs.: Bolivar Godinho de Oliveira Filho, Durval Lucas dos Santos 6 

Jr. Luis Hernan Contreras Pinochet, Ricardo Luiz Pereira Bueno, José Osvaldo De Sordi, Marcia Carvalho 7 

de Azevedo, Marina Faraco Lacerda Gama, Miriam Christi Midori Oishi Nemoto, Nildes Raimunda 8 

Pitombo Leite, Pollyana de Carvalho Varrichio e Tais Pasquoto Andreolli. Justificaram as ausências os 9 

seguintes docentes: Profs. Drs. André Taue Saito, Evandro Luiz Lopes, Arlete Eni Granero, Gabriela de 10 

Brelàz, Luciana Massaro Onusic e Rosangela Toledo Kulcsar. Pauta: Informes:- Da Câmara de 11 

Graduação, Do Conselho de Graduação, Outros. Ordem do dia:1- Aprovação de atas de maio, julho e 12 

agosto; 2- Representação Discente; 3- Processos de alunos:3a: Aproveitamentos de Estudos: Homologar 13 

parecer dos docentes; 3b: Extensão para integralização e dispensa de UC Instituições de Direito Público e 14 

Privado; 3c: Pedido de orientador fora do curso de administração e eixo comum. 4- Grade: Definição das 15 

UCs a serem oferecidas em 1º/2020. 5- Discussão sobre PPC: Cronograma para curricularização e outras 16 

mudanças no PPC. Abrindo os trabalhos, o Prof. Emerson  chamou o prof. Samir para dar informes da 17 

câmara de graduação. O Prof. Samir deu informes dos alunos com horário de estágio e aula sobrepostos. A 18 

secretaria de Graduação fez um cruzamento dos horários de estágio com a grade e detectou algumas 19 

inconsistências. O Professor Luis Hernan foi acionado para entrar em contato com os alunos e pedir 20 

retificação dos contratos, evitando que os mesmos sofram prejuízos.  Dando prosseguimento, o Prof. 21 

Emerson informou que no Conselho de Graduação, o Pró-Reitor de Assuntos Estudantis, fez uma longa  22 

apresentação de material de apoio sobre o suicídio e que terá ampla divulgação. Outro ponto  abordado  no 23 

conselho, foi sobre a curricularização: a Pró-Reitoria de graduação está na etapa de acompanhamento do 24 

processo de institucionalização nos campi. Outros Informes: O Professor Bolivar  reforçou pedido de 25 

informações das disponibilidades dos professores para construção da grade do 1º semestre de 2020, 26 

lembrando que a comissão de horários irá considerar a regra aprovada de que do 1º ao 4º termo terão aulas 27 

à tarde e a partir do 5º termo as aulas serão pela manhã; Outro informe dado pela coordenação, através do 28 

Prof. Emerson é o recebimento de e-mail sobre processo de transferência de curso; teremos 19 vagas. Será 29 

pautada na próxima reunião para decidir como será o processo.  Num aparte, a Profª. Marcia sugeriu que se 30 

fizessem estudos junto à Secretaria Acadêmica, do desempenho dos alunos oriundos das transferências 31 

anteriores, para trazer como um dos pontos de pauta futuro. O Prof. Ricardo informou que nesta data, 32 

estava chegando a Profª. Regina, nova professora, que substituirá a Profª. Luciana e que a mesma já estava 33 

fazendo a migração das aulas. O Prof. Ricardo frisou também as dificuldades que teve nos fluxos para a 34 
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contratação dessa professora. Na sequência, o Prof. Emerson colocou em discussão e aprovação o próximo 35 

ponto da pauta: Ordem do dia:1- Aprovação de atas de maio, julho e agosto de 2019; Havendo somente 36 

uma sugestão de redação da Profª. Gabriela na ata de maio que foi acatada, as 3 atas foram aprovadas por 37 

unanimidade.  O Prof. Bolivar solicitou a inversão de pauta devido a compromisso: Foi colocado então em 38 

discussão o ponto 4- Grade: Definição das UCs a serem oferecidas em 1º/2020: Foi encaminhado a todos 39 

um anexo com o calendário para elaboração da grade com a proposta de aprovação das UCs que serão 40 

oferecidas no 1º semestre de 2020. A grade prevista tem sugestão de docente que ministrou no ano anterior, 41 

porém a alocação será homologada na reunião do departamento. Pedia-se definição de eletivas que os 42 

docentes queiram oferecer. A Coordenação enviará planilha com alterações das UCs do Eixo que estão em 43 

processo de aprovação no Conselho de graduação. Foi feita a pré-alocação dos docentes nas UCs, mas o 44 

conselho do departamento é que confirmará as alocações. O Prof. Ricardo verificará situação da Profª. 45 

Marina em relação às datas até quando precisaria de outro docente em caso da vaga da Profª. Natasha ser 46 

liberada para concurso. Foram inseridas as UCs eletivas dos professores: Osvaldo, Taís e Durval. A UC 47 

Operações, qualidade e produtividade foi inserida pela coordenação, porém, após discussões, a comissão, 48 

por 10 votos contrários, 1 contra e 2 abstenções, decidiu pela não inclusão no momento (coordenação 49 

ressalta que ela não foi oferecida no semestre passado). Na próxima reunião ver avanço do concurso e 50 

possibilidade de inserir turma dupla no noturno. Voltando à pauta na sua sequência, o Prof. Emerson 51 

colocou em discussão, na realidade, mais um informe, o ponto 2- Representação Discente, cujo assunto 52 

teve o Prof. Samir como interlocutor, o qual informou que o processo está ocorrendo e tem uma chapa 53 

inscrita. A votação será nos próximos dias 10 e 11 de outubro. Ato contínuo, o Prof. Emerson passou ao 54 

ponto seguinte: 3- Processos de alunos: 3a: Aproveitamentos de Estudos: Homologar parecer dos 55 

docentes; O Prof. Emerson fez uma breve explanação da sistemática de como deveria se dar a  aprovação 56 

dos pareceres nos aproveitamentos de estudos, seguindo as orientações da Secretaria de Alunos. Os 57 

pareceres foram lidos, debatidos e a lista foi aprovada seguindo os pareceres pelos docentes presentes. Os 58 

docentes que ainda não fizeram seus pareceres foram informados para o façam e as homologações serão 59 

feitas na próxima reunião. Em seguida, foi colocado em discussão e votação os requerimentos via SEI 60 

conforme segue: 3b: Extensão para integralização e dispensa de UC Instituições de Direito Público e 61 

Privado; Foi solicitada a extensão de prazo para integralização e dispensa através do processo 23089-62 

113845/2019-55, o qual foi separado em 2 processos de análise e votação. Feita a análise de acordo com os 63 

critérios regimentais, a solicitação de extensão de prazo foi aprovada com 10 votos favoráveis e 1 64 

abstenção. A dispensa será encaminhada para Profª. Marina Faraco dar o seu parecer e voltará para análise 65 

posteriormente. Em seguida, foi deliberado sobre o processo 23089-114242/2019-71, 3c: Pedido de 66 

orientador fora do curso de administração e eixo comum: Também foi feita uma análise sob a ótica do 67 

regimento pois a aluna quer ser orientada por um docente da área de Direito do Eixo. Como não há 68 
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previsão nos regimentos de Administração nem do Eixo, foi aberta a discussão do tema: debateu-se muito e 69 

chegou-se a conclusão de que seria tratado como “Caso omisso” dado à justificativa e especificidade do 70 

tema da aluna, com 8 votos favoráveis, 1 abstenção e 1 contrário dos presentes. Em seguida, os Profs. 71 

Emerson e  Samir fizeram a apresentação do item 5- Discussão sobre PPC: Cronograma para 72 

curricularização e outras mudanças no PPC, explicando a proposta de novo formato para UC Atividades 73 

Complementares: a) Dividir a UC Atividades Complementares (240h) em 3 tipos UCs, a saber: – UC 74 

Atividades de Ensino e Aprendizagem; – UC Atividades de Pesquisa e Inovação; – UC Atividades de 75 

Extensão. b) Distribuir as UCs ao longo do curso sobretudo nos dois ou três primeiros anos – Atividades de 76 

Ensino e Aprendizagem I e II (30 h/semestre); – Atividades de Pesquisa e Inovação I e II, III e IV (30 77 

h/semestre); – Atividades de Extensão I, II, III e IV (60 h/semestre), bem como o cronograma para 78 

curricularização e outras mudanças no PPC. Foram relembradas as decisões feitas na reunião de setembro 79 

na qual foram aprovadas algumas diretrizes. Agora serão dados outros passos conforme o material 80 

apresentado. Sobre a pesquisa enviada para os docentes: 40% dos docentes tem interesse em oferecer UCs 81 

com carga de extensão. A estratégia seria dividir a UC Atividade Complementar atualmente com 240h em 82 

pelo menos 3 UCs por tema (Ensino, Pesquisa e Extensão), considerando um caminho formativo 83 

melhorando a gestão pelo docente responsável e discente pois já indicaremos em cada uma as atividades 84 

que os alunos precisariam fazer. A Profª. Nildes ressaltou apoio e enfatizou estimular atividades ao invés de 85 

obrigar. O Prof. Durval: questionou como distribuiremos as UCs. Após discussões, a ideia seria oferecer 86 

nos 2 primeiros anos para integral e nos 3 primeiros anos para o noturno, como apresentado pela 87 

coordenação. Os Detalhes serão discutidos nas próximas reuniões. A Profª. Miriam questionou sobre a 88 

alteração das horas de atividades complementares. Foi discutido que apenas há o limite da soma das horas 89 

de estágio e atividades complementares não poderem superar o limite de 20% da carga horária do curso. 90 

Colocada em votação, a proposta “Distribuir a UC Atividade Complementares em Ensino, Pesquisa e 91 

Extensão a fim da parte de extensão contribuir com curricularização”, foi aprovada por unanimidade. Às 92 

catorze horas e cinquenta e três minutos, a reunião foi encerrada, na qual eu João Marcelino Subires, 93 

secretariei e lavrei a presente ata. 94 
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_____________________________________ 

Prof. Dr. Bolívar Godinho de Oliveira Filho  

 

_____________________________________ 

Prof.ª Dr.ª Nildes Raimunda Pitombo Leite 

 

 

_____________________________________ 

Prof. Dr. Durval Lucas dos Santos Júnior  

 

 

_____________________________________ 

Prof. Dr. Luis Hernan Contreras Pinochet 

 

_____________________________________ 

Prof. Dr. Ricardo Luiz Pereira Bueno  

 

 

_____________________________________ 

Prof. Dr. José Osvaldo De Sordi 

 

_____________________________________ 

Profª. Drª. Marcia Carvalho de Azevedo  

 

 

_____________________________________ 

Profª. Drª. Marina Faraco Lacerda Gama 

 

_____________________________________ 

Profª. Drª. Miriam Christi M. Oishi Nemoto  

 

 

_____________________________________ 

Profª. Drª. Pollyana de Carvalho Varrichio  

 

_____________________________________ 

Profª. Drª. Tais Pasquoto Andreoli  

 

 

_____________________________________ 

João Marcelino Subires - TAE 
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