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ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 2019 1 

 2 

Às treze horas e trinta minutos do nono dia do mês de setembro de dois mil e dezenove, nas dependências 3 

da sala cento e três da Escola Paulista de Política, Economia e Negócios, aconteceu a sétima reunião da 4 

Comissão de Curso de Administração do ano de dois mil e dezenove. Estavam presentes, o coordenador 5 

do curso Prof. Dr. Emerson Gomes dos Santos que presidiu a reunião, o vice-coordenador, Prof. Dr. Samir 6 

Sayed, e os seguintes membros, Profs. Drs.: José Osvaldo De Sordi, Arlete Eni Granero, Márcia Carvalho 7 

de Azevedo, Rosangela Toledo Kulcsar e Pollyana de Carvalho Varrichio. Justificaram as ausências os 8 

seguintes docentes: Profs. Drs. Bolívar Godinho de Oliveira Filho, André Taue Saito, Miriam Christi 9 

Midori Oishi Nemoto, Nildes Raimunda Pitombo Leite, Durval Lucas dos Santos Júnior, Marina Faraco 10 

Lacerda Gama, Gabriela de Brelàz, Luiz Hernan Contreras Pinochet, Luciana Massaro Onusic, Evandro 11 

Luiz Lopes, Tais Pasquoto Andreoli e Ricardo Luiz Pereira Bueno. Pauta: Informes; - Racionalização da 12 

grade; Ordem do dia:- Aprovação de atas; - Representação Discente; - Processos de alunos; - Discussão 13 

inicial sobre PPC (curricularização); - Ofício TCC para formalizar orientadores do Eixo na pasta verde; - 14 

Ofício 178 da Prograd. Abrindo os trabalhos, o Prof. Emerson, passou a palavra ao Prof. Samir que deu os 15 

primeiros informes sobre a Racionalização da Grade informando que “na reunião de Departamento foi 16 

aprovado a racionalização na grade dos professores interessados”... “Nos 2 primeiros anos, atribuiu-se 17 

preferencialmente à tarde e do 3º ano para frente, preferencialmente, pela manhã por causa dos estágios”. 18 

Outra informação trazida pelo Prof. Samir, é que foi passado um questionário em sala de aula com os 19 

alunos do integral, com relação à questão da grade e percebeu-se que os alunos não gostam do modelo atual: 20 

alguns dias com aulas de manhã, outros à tarde, deixando-os sem conseguirem se programar. Na pesquisa 21 

foram colocadas algumas alternativas com relação a períodos e que servirão para balizar estudos não só do 22 

curso de Administração, mas também, poderão ser utilizados em outros cursos e para a câmara de 23 

graduação e serem levadas também em conta nas atividades de extensão. Retomando a palavra, o Prof. 24 

Emerson informou que a Secretaria de Graduação enviou o planejamento do semestre sobre a grade horária 25 

que ainda deverá ir para a câmara de graduação. Durante o mês de outubro será definida a grade horária. O 26 

Prof. Emerson enviará um e-mail para os docentes informarem se oferecerão UCs eletivas. O fechamento 27 

da grade será entre 01 e 25/10. O Prof. Samir, num aparte, ressaltou que os professores do 3º ano em diante 28 

(5º termo), preferencialmente deveriam dar aulas no horário da manhã. O Prof. Emerson sugeriu enviar um 29 

arquivo contendo a disciplina com o nome do professor na frente, neste semestre, perguntando “se alguém 30 

tem alguma eletiva” para fechamento na próxima reunião. Na sequência, o Prof. Emerson passou ao 31 

primeiro ponto da Ordem do Dia: aprovação de Atas: O Ponto ficou prejudicado devido às atas não terem 32 

sido entregues a tempo de serem apreciadas e submetidas antecipadamente aos conselheiros, ficando para a 33 

próxima reunião a apreciação das mesmas. Em seguida, o Prof. Emerson colocou em discussão o segundo 34 
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ponto da Ordem do Dia: Representação Discente: O Prof. Samir tomou a palavra e fez um breve histórico 35 

sobre a questão dos discentes já que há um tempo estão sem a representação na comissão de curso por uma 36 

série de situações, a principal delas é a desmobilização dos alunos. Neste interim, foram feitas algumas 37 

tentativas de eleição desses representantes (titular e suplente) sem, contudo obter êxito. Continuando, o 38 

Prof. Samir informou que extemporaneamente, uma aluna do 1º ano se mostrou interessada em participar 39 

como representante, e, para isso, ele solicitou que ela buscasse entre seus pares, um suplente. Trazendo essa 40 

questão e os nomes para discussão no pleno, devido já ter sido esgotados todos os prazos, decidiu-se por 41 

unanimidade que fosse reaberto os prazos e que seja publicado no site do campus novamente o calendário 42 

da eleição. Retomando a pauta, o Prof. Emerson informou que não houve Processos de Alunos e sugeriu 43 

uma inversão de pauta, deixando o item Discussão inicial sobre PPC (curricularização) para ser o último 44 

ponto e passou a discutir o ponto Ofício TCC para formalizar orientadores do Eixo na pasta verde: Na 45 

realidade este item se traduziu somente num informe: O Prof. Emerson informou que irá pedir o modelo 46 

anterior para a Prof.ª. Miriam. Será feito Oficio pedindo para secretaria acadêmica trocar orientações da 47 

coordenação para professor do eixo. Na sequência, o Prof. Emerson abriu discussão sobre o ponto Ofício 48 

178 da Prograd em que é solicitada uma vaga extra do curso para atender ingresso de refugiados e 49 

portadores de visto humanitário. O Prof. Emerson fez uma leitura da solicitação e explanou o que ele 50 

entendia ser eventual entendimento e dúvidas a respeito do pleito. Após debate entre os demais membros 51 

da comissão, ficou decidido que a Comissão iria responder à PROGRAD que não havia interesse dado à 52 

falta de informações e o tempo curto para decisão, porém, solicitaria informações adicionais para enviar 53 

para câmara de graduação com os seguintes questionamentos: 1. Como funcionará o processo de entrada? 2. 54 

Os ingressantes terão conhecimento de Língua Portuguesa e outros conhecimentos? E por último, foi 55 

colocada a Discussão inicial sobre PPC (curricularização); O Prof. Emerson passou a palavra ao Prof. 56 

Samir que apresentou um histórico da Curricularização no curso de Administração e de sua importância. 57 

Discorreu sobre os marcos legais e a contextualização no âmbito da extensão na Unifesp, explicando em 58 

etapas os pontos a serem seguidos para a consecução dos objetivos. Após a apresentação e dirimir as 59 

dúvidas, os presentes aprovaram por maioria as propostas iniciais que mudaram de “decisões” para 60 

“diretrizes” como seguem: Estudo inicial: – Quais UCs possuem atividade extensionista e com qual carga 61 

horária? Se existem estão vinculadas a projeto/programa de extensão (cadastrar no SIEX)? Quanto à forma: 62 

Diretriz 1: Considerar os 10% diretamente ou de forma escalonada (gradual ao longo dos 3 anos)? – 63 

DECISÃO: diretamente os 10%; Diretriz 2: Oferta nas UCs existentes (carga integral ou hibrida) ou criar 64 

novas UCs específicas? Ou ambas as soluções?  DECISÃO: Ambas, UCs específicas de extensão e UCs do 65 

curso; Diretriz 3: Criar projetos do curso, inter ou multicursos e envolver parcerias externas para vincular 66 

UCs? DECISÃO: Em uma análise preliminar SIM, a verificar PPC; Diretriz 4: Repensar a UC Atividades 67 

Complementares (AC)? DECISÃO: Em uma análise preliminar SIM, a verificar PPC. Próximos passos: 68 
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Alterar a apresentação e criar Documento inicial; - Pedir como ponto de pauta no conselho e na câmara 69 

para verificar como os outros cursos estão desenvolvendo. Durante a apresentação e a discussão das 70 

diretrizes, houve algumas sugestões feitas pelos seguintes professores, com as seguintes observações: O 71 

Prof. José Osvaldo De Sordi, Citou exemplo em um programa de mestrado no qual desenvolviam 72 

workshops sobre plano de negócio com atores externos; A Prof.ª. Arlete sugeriu para que se conversasse 73 

com a Prof.ª. Fabiana de RI que já estão avançados no assunto, o Prof. Emerson citou também o curso de 74 

contabilidade que também já está implementando um piloto e a Prof.ª. Márcia sugeriu que se levasse ao 75 

Conselho de Graduação para que fosse verificado e compartilhado em âmbito de Unifesp. O Prof. Samir se 76 

propôs a encaminhar e-mail com a apresentação e com documento com perguntas de propostas para 77 

mudanças de UCs e se são incluídas atividades extensionistas. Às onze horas e quarenta e nove minutos, a 78 

reunião foi encerrada, na qual eu João Marcelino Subires, secretariei e lavrei a presente ata. 79 
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