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ATA Nº. 17/2016 – Reunião Ordinária da Comissão do Curso de 

Ciências Contábeis da UNIFESP – Campus Osasco realizada em 05.07.2016 
 

Ao quinto dia do mês de julho de dois mil e dezesseis, às onze horas, na sala 108 da UNIFESP 1 

Campus Osasco, no prédio localizado à Rua Angélica, número 100, Jardim das Flores, Osasco, 2 

realizou-se a décima sétima reunião ordinária da Comissão do Curso de Ciências Contábeis do 3 

Campus Osasco com a presença da coordenadora do curso, Profa. Nena Geruza Cei, que presidiu 4 

essa reunião, do vice coordenador do curso Prof. Antônio Saporito, dos professores Edilene Santana 5 

Santos, Heloisa Candia Hollnagel, Hsia Hua Sheng, Laura Calixto, Sandro Braz Silva e Ricardo 6 

Hirata Ikeda e os representes discentes Barbara Gimenes dos Santos e Juliana Fonseca Caetano. Os 7 

professores Abraham Bragança de Vasconcellos Weintraub, Francisco Carlos Fernandes, Luís 8 

Yamaoka e Marina Mitiyo Yamamoto justificaram ausência. Os professores Edison Ryu Ishilura, 9 

João Vinícius de França Carvalho, Rosenei Novochadlo da Costa e Túlio de Oliveira Massoni não 10 

justificaram ausência. 1. ORDEM DO DIA: 1.1. Grade Horária - A professora Nena informou 11 

que a grade horária do segundo semestre de 2016 havia sido aprovada e agradeceu aos professores 12 

Abraham e João Vinicius pelos trabalhos realizados na Comissão de Horários. A professora Nena 13 

esclareceu a respeito da mitigação dos problemas das disciplinas que não teriam sido ofertadas que 14 

não faziam parte do curso e explicou que a Prograd e o Centro Acadêmico haviam feito um 15 

levantamento com os alunos do curso e que a maioria seria a favor da redução da carga horária total 16 

do curso. A discente Julia esclareceu os motivos disso, que os alunos não teriam estrutura suficiente 17 

para cumprir as disciplinas eletivas, que seria unânime a reclamação devido aos indeferimentos, que 18 

as únicas disciplinas eletivas que estariam disponíveis seriam atípicas do curso de contábeis, pois 19 

não teria disciplina típica a ser ofertada. Devido a isso, muitos alunos não conseguiriam se formar 20 

no prazo de 5 anos e que, além da dificuldade de cumprir as disciplinas eletivas, não estariam dando 21 

conta para cumprir as obrigatórias por diversos motivos. A professora Nena esclareceu sobre as 22 

limitações dos espaços, das salas de aula e do sistema de matrículas, no qual os alunos se 23 

matriculam em diversas disciplinas, “prendendo” vaga para outros se matricularem. A professora 24 

Edilene disse que muitos alunos não comparecem às aulas reprovando, assim, por falta. A discente 25 

Julia disse que haveria muita disputa pelas vagas no período noturno e que a coordenação do curso 26 

de administração estaria indeferindo as matrículas dos alunos de ciências contábeis. Após 27 

discussões, a professora Nena sugeriu realizar um estudo retroativo de como poderiam aproveitar 28 

essas disciplinas eletivas nos casos de alunos que teriam outra graduação cursada anteriormente na 29 

tentativa de mitigar esse problema. O professor Sandro perguntou qual seria a porcentagem que 30 

poderiam mitigar e a discente Julia informou que 90% dos alunos não estariam em dia com as 31 

eletivas. A professora Heloísa perguntou quais foram os motivos para isso. A aluna respondeu que, 32 

em sua maioria, seria a falta de oferta na área de ciências contábeis e o indeferimento das eletivas 33 

existentes. A professora Nena disse que conversaria com as outras coordenações a respeito disso e 34 

Nena informou a respeito das inscrições dos concursos em andamento, que estariam com prazo 35 

prorrogado e da vaga de professor visitante. A professora Nena explicou quais foram os ajustes 36 

feitos na grade horária do segundo semestre de 2016 e disse que algumas disciplinas do Eixo 37 

Comum poderiam ser antecipadas e fez outros esclarecimentos. 1.2. Eleição para coordenação e 38 

departamento: Os professores Maria Mitiyo Yamamoto e Antônio Saporito foram eleitos, por 39 

unanimidade, como coordenadora e vice-coordenador, respectivamente, e os professores Nena 40 

Geruza Cei e Francisco Fernandes foram eleitos, por unanimidade, como chefe e vice chefe de 41 

departamento, respectivamente. 1.3. Discussão dos pontos para o concurso na área de 42 

controladoria: Após discussões e sugestões, foram aprovados 10 pontos para as provas escrita e 43 

didática para o concurso na área de controladoria, os quais seriam: Contabilidade de custos, 44 

Métodos e Sistemas de Custeio, Conceitos e Funções da controladoria na empresa, Planejamento 45 
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Estratégico, Controle Estratégico, Balanced Scorecard e Outros Sistemas de Indicadores, 46 

Planejamento Operacional e Orçamento: Modelos e Tendências, Controle Orçamentário, Orçamento 47 

Flexível e seu uso na avaliação de resultados e desempenho dos gestores, Centros de 48 

Responsabilidade: Centro de Custo, Centro de Lucro e Centro de Investimento, Preços de 49 

Transferência Entre Unidades e seu uso na gestão, Lucro Econômico e sua Mensuração, Controle 50 

por Resultados e Sistemas de Remuneração como Incentivo e Sistemas de Controle Gerencial em 51 

Empresas de Grande Porte. Também foram discutidos os requisitos da vaga e foi aprovada a 52 

graduação em Administração, Contabilidade ou Engenharia e o Mestrado ou Doutorado em 53 

Administração, Contabilidade ou Engenharia. A professora Nena sugeriu que se não houvesse 54 

nenhum candidato inscrito poderia mudar a exigência de doutorado para mestrado. 1.4. Semana de 55 

Contabilidade: A professora Nena informou que seriam três dias de evento, com dois palestrantes 56 

confirmados, o palestrante Antônio de Loureiro Gil iria abordar o tema ‘O papel da contabilidade e 57 

a contribuição no combate à corrupção e à fraude’ e o palestrante José Luiz Munhoz que iria 58 

abordar o tema “Governança corporativa e o papel do gestor no processo de corrupção”. E o 59 

terceiro palestrante seria o professor Edison Ryu Ishikura. Foram discutidas as sugestões de outros 60 

palestrantes, a maneira de incentivar a presença dos alunos no evento e o sorteio de brindes após as 61 

palestras. 1.5. Horas nas atividades complementares para representação discente: A professora 62 

Nena sugeriu 5 ou 10 horas de atividades complementares para o aluno que for representante de 63 

sala, pois a maioria dos alunos não demonstra interesse em ser representante. O professor Ricardo 64 

incluiu um informe referente à CAEP, informou que houve problemas no preenchimento dos 65 

formulários e na entrega dos documentos, disse que deveriam atualizar o currículo Latttes, que o 66 

relatório de comprovação da carga horária deveria ser entregue no departamento de Recursos 67 

Humanos e esclareceu alguns processos na CPPD. A professora Nena agradeceu a presença de todos 68 

na reunião da qual eu, Ana Paula Rocha Garcia de Oliveira, lavrei a ata. 69 
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