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Ata da 7ª reunião ordinária da Comissão de Curso de Administração da EPPEN/UNIFESP, 1 

realizada em 12.11.2020. 2 

Aos doze dias do mês de  novembro de dois mil e vinte, às dezesseis horas e seis minutos, em 3 

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

https://meet.google.com/vpu-cvzp-hye?hs=122&authuser=0, da Escola Paulista de Política, Economia 5 

e Negócios - EPPEN/UNIFESP Campus Osasco, realizou-se a sétima reunião ordinária de dois mil e 6 

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

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

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

dos Santos Júnior, José Osvaldo De Sordi, Kumiko Oshio Kissimoto, Miriam Christi Midori Oishi 10 

Nemoto, Regina da Silva de Camargo Barros, Luciana Massaro Onusic e os alunos Bárbara de Assis 11 

Vieira – Titular e Alessandro Marques de Sousa – Suplente, representando os discentes. Justificativas 12 

de ausências por impedimento legal, outras agendas ou afastamento: Taís Pasquoto Andreoli, Gabriela 13 

De Brelàz, Nildes Raimunda Pitombo Leite, Evandro Luiz Lopes, Marcia Carvalho de Azevedo, Luis 14 

Hernan Contreras Pinochet, Pollyana de Carvalho Varrichio, Ricardo Luiz Pereira Bueno e os  Profs. 15 

Luis Claudio Yamaoka e Francisco Marcelo Monteiro da Rocha representando o DMD. Pauta: 1- 16 

Informes: - Mudanças no PPC: UC Atividade Complementar e TCC; 2 - Ordem do dia:- Aprovação 17 

de atas (08/06, 25/06, 30/07, 03/08 e 22/09/2020, respectivamente; - Regimento TCC;- Regimento 18 

estágio supervisionado; - Eleição representante discente; - Vaga extra refugiados;- Apresentação da 19 

avaliação da SEMAD 2020 (à pedido do Prof. Durval). Iniciando a reunião, o Prof. Emerson informou 20 

que em referência ao PPC, a CPAP (Coordenadoria de Projetos e Acompanhamento Pedagógico 21 

da ProGrad) analisou e enviou sugestões para serem incluídas no PPC que deve ser encamianhado e 22 

aprovado no Conselho de Graduação. Tendo por base essa constatação, a coordenação fez uma grade 23 

com as mudanças para os próximos dois a três anos e que deverão ter decisões a serem tomadas pela 24 

Comissão do Curso. Dois pontos serão relevantes para o próximo período e que já foi motivo de 25 

reunião virtual entre o Prof. Emerson e cerca de cinquenta alunos do curso de Adm. com o apoio da 26 

representante discente Bárbara. Um dos pontos, trata-se da mudança nas Atividades Complementares: 27 

Foi informado que em abril quando for iniciado o novo período de 2021, será uma matriz única e, 28 

portanto, não será mais possível o oferecimento de UCs antigas (conforme esclarecido pela ProGrad e 29 

Secretaria Acadêmica), isto é, a matriz antiga acabará e começará uma nova. Foi informado aos alunos 30 

que quem possuir horas complementares que se matriculem agora e comprovem até março porque em 31 

abril, quem não comprovou, terá que seguir as atividades complementares do novo PPC. Hoje são 240 32 

horas a partir de 2021 o curso terá uma UC de 120 horas e existirão também as duas novas UCs de 33 

extensão. Quem estiver se formando e não entregar as AC para cumprir a UC, terá que cumprir as UCs 34 

Extensão1 e Extensão 2 que serão oferecidas em 2 semestres. Isso foi explicado aos alunos em 35 

https://meet.google.com/vpu-cvzp-hye?hs=122&authuser=0
https://meet.google.com/vpu-cvzp-hye?hs=122&authuser=0
https://meet.google.com/vpu-cvzp-hye?hs=122&authuser=0
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encontro online promovido pela coordenação e representação discente, foram esclarecidas as dúvidas 36 

com o apoio da representante Bárbara. O Outro ponto é o TCC: foi informado aos alunos e reforçado 37 

aos docentes orientadores, porque não são todos os alunos que estão fazendo o TCC. A orientação é 38 

para que os alunos que tenham TCC para defender e que já estão em desenvolvimento, do meio para 39 

frente, que se matriculem agora para defender até março/2021, caso contrário, terá que ficar mais um 40 

ano para fazer as UCs TCC1 e o TCC2. A atual UC TCC foi desmembrada em 2 e não há como dar 41 

equivalência para TCC1; não há disciplina que comprove que o aluno fez a metade do TCC. Pode e 42 

deve haver por volta de dezembro, depois das matriculas, uma readequação das matriculas na UC 43 

TCC. Outro informe dado na Câmara de Graduação é que o SEI poderá ser utilizado também pelos 44 

alunos para suas demandas. A Câmara também se manifestou para ter cuidado com o deferimento na 45 

flexibilização entre o noturno e diurno em ADE. Continuando; houve um problema com o 46 

oferecimento da UC de “Modelos de Gestão” que não entrou no período integral na grade/sistema. 47 

Com o apoio da representante Bárbara que fez a divulgação, os alunos do período integral se 48 

matricularam no período noturno (26 matriculados) na segunda etapa da matricula. Porém, foi possível 49 

a correção pela Secretaria Acadêmica e a mesma adequou o oferecimento para o integral. O Prof. 50 

Emerson e a Aluna Bárbara farão divulgação junto aos alunos para que os mesmos façam a matrícula 51 

no período integral. O Conselho informou também que é provável de os ingressantes não começarem 52 

as aulas junto com os demais alunos em abril devido ao atraso do calendário do ENEM/SISU. E por 53 

fim, foi dado o informe sobre a criação de grupo de trabalho com o apoio das Bibliotecas, para pensar 54 

em um fluxo de trabalho para que os TCCs entrem no repositório institucional da UNIFESP antes da 55 

colação. O Prof. Emerson pediu que todos lessem a portaria pois ela traz todas as regras para que o 56 

aluno possa colar grau e isso dependerá do depósito do TCC no repositório após a sua validação pelo 57 

orientador. Na sequência, o Prof. Emerson iniciou a Ordem do Dia pelo primeiro ponto da pauta: 58 

Aprovação de atas (08/06, 25/06, 30/07, 03/08 e 22/09/2020, respectivamente. Não houve nenhuma 59 

observação ou alteração e a votação se deu em bloco com nove votos favoráveis à aprovação e duas 60 

abstenções. Seguindo, o Prof. Emerson, invertendo a ordem do dia, pautou a discussão do ponto: Vaga 61 

extra refugiados. Foi encaminhado uma normativa da UNIFESP aprovada no Conselho de Graduação 62 

visando a abertura de mais uma vaga para refugiados que é diferente do processo que já havia 63 

acontecido há alguns meses e junto veio uma carta da Pró-reitoria de Graduação à coordenação do 64 

curso, indagando dessa possibilidade. O Prof. Emerson fez alguns esclarecimentos a respeito da 65 

normativa (edital) e das diferenças em relação a outros editais e colocou em votação se o curso entra 66 

no edital para oferecer uma vaga adicional destinada especificamente a refugiados, apátridas e 67 

portadores de vistos humanitários: a proposição foi aprovada com oito votos, tendo um voto contrário 68 

e uma abstenção. Em seguida, o Prof. Emerson pautou o item Eleição representante discente. O Prof. 69 

Emerson fez uma exposição sobre o regulamento da representação discente; comentou sobre a última 70 
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eleição que houve dessa representação a qual teve algumas dificuldades em encontrar alunos 71 

interessados e que, em virtude disso, teve seu prazo de inscrições prorrogado e, por isso, estava 72 

sugerindo que se fizessem algumas modificações nesse regulamento para facilitar o aparecimento de 73 

candidaturas. Um dos pontos discutidos foi a questão da duração do mandato dessa representação: um 74 

ano ou dois anos; no regulamento atual é de um ano permitida uma recondução. A aluna Bárbara, 75 

representante discente, propõe que seja um mandato de dois anos coincidente com o mandato da 76 

coordenação para que haja um “entrosamento” e por questões de continuidade, pois o representante 77 

saberia o que está acontecendo. O Prof. Emerson também propôs que se colocasse nos regimentos que 78 

todas as eleições fossem em conjunto e tivessem mandato de dois anos: AC, estágio e coordenação de 79 

curso, pois isso facilitaria inclusive, a gestão e as atas. O Prof. Durval sugeriu que se “reconhecesse a 80 

entidade estudantil como o Centro Acadêmico e à partir daí, fazer com que o próprio CA envie o 81 

representante que vai ser naturalmente eleito pela comunidade estudantil”. Isso evitaria a necessidade 82 

da organização da eleição por parte da Coordenação do Curso. O Prof. Bolivar levantou a questão de 83 

que o Departamento também necessita de uma representação discente e sugeriu que fosse feita uma 84 

alteração nos regimentos para que essa representação fosse a mesma. A Profa. Miriam contrapôs a 85 

ideia de dois anos com o argumento de que esse tempo não é o tempo do aluno que tem outras 86 

prioridades, ao que o Prof. Durval concorda e diz que, com a indicação da representação via órgão de 87 

representação, essa questão de mandato poderia ficar em um ano mesmo. O Prof. Emerson então fez 88 

alguns encaminhamentos para a próxima reunião: pensar os pontos que deverão ser alterados nos 89 

regimentos para as próximas eleições da representação e coordenações e o calendário dessas votações. 90 

Ainda sobre o mesmo assunto, enquanto se discute e aprova as novas regras, o mandato de 91 

representação da discente Bárbara de Assis Vieira, foi prorrogado até a indicação ou eleição do 92 

próximo representante discente. A Aluna Bárbara também fez a sugestão da criação de um grupo em 93 

rede social para a comunidade do Curso de Administração (discentes e professores) para fins diversos 94 

relacionados aos aspectos do curso. O Prof. Emerson sugeriu que fosse incluído também como ponto 95 

de pauta na reunião de dezembro tendo em vista a questão do “administrador” desse grupo, entre 96 

outros. O Prof. Emerson colocou em discussão, simultaneamente, os próximos pontos da pauta: 97 

Regimento TCC;- Regimento estágio supervisionado, explicando que foi encaminhado à todos as 98 

minutas dos regimentos, links de formulários e que recebeu algumas sugestões do Prof. Luis Hernan e  99 

da Profa. Kumiko. Devido a ausência da Profa. Marcia que está em férias, foram apresentadas algumas 100 

propostas de alteração no regimento de TCC que não seriam deliberadas hoje. As discussões iniciais 101 

do Estágio a partir da apresentação da Profa. Kumiko foram abertas, porém  a votação das eventuais 102 

alterações foram deixadas para a próxima reunião (dezembro/2020). A Profa. Kumiko enfatizou o 103 

excelente entrosamento com o Prof. Hernan que a antecedeu e destacou que sua proposta é de tornar 104 

também a coordenação do estágio em uma forma de automatizar as informações, através do Google 105 
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docs e fazer uma espécie de pesquisa qualitativa com os alunos/empresas para, eventualmente, nortear 106 

as ações do curso. O Prof. Emerson, à título de informe, fez referências as informações que teve que 107 

prestar para o “Guia do Estudante” e que teve algumas dificuldades em conseguir alguns dados e que 108 

precisaria em um futuro próximo, discutir a implementação de coleta de dados para o curso utilizar 109 

nessas ocasiões e também ajudar nos “rankings”. Continuando, por último, o Prof. Durval, 110 

agradecendo e em nome da comissão organizadora, composta por ele mesmo e pelos Profs. Samir, 111 

Regina, Taís e da Aluna Bárbara fez a Apresentação da avaliação da SEMAD 2020. O Prof. Durval 112 

também fez agradecimentos aos apoiadores: CRA-SP, Centro Acadêmico de Administração e 113 

Associação Cristã de Moços e o patrocínio de duas empresas criadas por estudantes de Administração: 114 

Babia Semijóias e Conserve Food. Foram quatro dias de atividades, 1516 inscrições, 855 participantes 115 

certificados, 5 lives disponíveis no YouTube e Facebook, 9 cursos e oficinas, 3 palestras, 2 novos 116 

eventos: Prêmio Pesquisa- Destaque em Administração e Desafio Unifesp de Casos em Administração; 117 

Foi aplicado um questionário de avaliação do evento e, de maneira geral, as avaliações em todos os 118 

quesitos foram totalmente positivas. Foram feitas algumas sugestões de ampliação do rol de 119 

participantes e dos palestrantes, além da busca de parcerias institucionais. Esgotando-se a pauta e não 120 

tendo mais nada a ser tratado, o Professor Samir encerrou a presente reunião às 18h04 e eu, João 121 

Marcelino Subires secretariei e lavrei a presente ata. 122 
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