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ATA Nº. 18/2016 – Reunião Ordinária da Comissão do Curso de 

Ciências Contábeis da UNIFESP – Campus Osasco realizada em 19.08.2016 
 

Ao décimo nono dia do mês de agosto de dois mil e dezesseis, às onze horas, na sala 108 da 1 

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

Osasco, realizou-se a décima oitava reunião ordinária da Comissão do Curso de Ciências Contábeis 3 

do Campus Osasco da UNIFESP com a presença da coordenadora do curso, Profa. Dra. Nena 4 

Geruza Cei, que presidiu essa reunião, do vice coordenador do curso Prof. Dr. Antônio Saporito, dos 5 

professores Abraham Bragança de Vasconcellos Weintraub, Francisco Carlos Fernandes, Heloisa 6 

Candia Hollnagel, Hsia Hua Sheng, Laura Calixto, Marina Mitiyo Yamamoto e Sandro Braz Silva. 7 

Foram justificadas as faltas dos professores Edilene Santana Santos, Edison Ryu Ishilura, João 8 

Vinícius de França Carvalho, Rosenei Novochadlo da Costa e Túlio de Oliveira Massoni. A 9 

professora Nena iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e prosseguiu com os informes. 10 

INFORMES: A EPPEN Junior fez uma apresentação da empresa e pediu ajuda aos docentes 11 

presentes em treinamentos e orientações. Os representantes discentes da CEACON esclareceram 12 

como seria feita a eleição de representantes de sala. Os professores fizeram algumas sugestões. 13 

ORDEM DO DIA: Item 1 - Posição dos concursos em andamento: a) Edital nº 385/386 – 14 

Ciências Contábeis/Perícia Contábil – Procedimentos Contábeis e Judiciais e Aspectos 15 

Tributários; b) Edital nº 214/215 – Ciências Contábeis/Contabilidade Financeira 2; c) 16 
Concurso de Ciências Contábeis/Contabilidade Gerencial e Controladoria: A professora Nena 17 

informou que os concursos foram aprovados, que a contratação seria feita no começo do ano de 18 

2017, que haveria uma vaga de professor visitante e o processo seletivo seria realizado no início de 19 

2017. Acrescentou que poderiam ocorrer dois concursos ainda em 2016 e solicitou que os docentes 20 

participassem das bancas. A professora Heloísa sugeriu o rateio para os gastos com almoço e coffe-21 

break dos professores convidados da banca e sugeriu montar equipes para escolher a composição da 22 

banca. A professora Nena perguntou quem ajudaria nos trabalhos e os professores Francisco e 23 

Sandro responderam de forma positiva. Item 2 – Alteração da Matriz Curricular: A professora 24 

Nena informou que a nova matriz curricular foi questionada pela PROGRAD por haver diminuição 25 

da carga horária e que havia agendado uma reunião para discussão deste assunto. Explicou que a 26 

mudança das disciplinas eletivas não teria passado nas reuniões da Câmara de Graduação e no 27 

CONSU, que a mudança ficaria para 2018 e que não haveria muitas dificuldades, pois seriam 28 

somente disciplinas eletivas. Após discussões, a professora Nena sugeriu aos discentes presentes 29 

para que orientem os colegas a matricularem-se em matérias que realmente iriam cursar. O 30 

professor Abraham perguntou quando iniciaria o curso de Direito no campus e a professora Nena 31 

respondeu que não havia uma data marcada ainda. Item 3 – Indicação de 2 docentes interessados 32 

em candidatarem-se à uma das vagas para recomposição da CAEP: Os nomes indicados foram 33 

dos professores Antônio Saporito e Túlio Massoni; Item 4 – Indicação de 2 docentes interessados 34 

em participar como representante do curso de Ciências Contábeis na Câmara de Extensão e 35 
cultura de Osasco: A professora Heloísa e Laura apresentaram interesse em ser representante do 36 

curso na Câmara de Extensão. A professora Heloísa explicou como seria a composição na Câmara 37 

de Extensão e disse que gostaria de ser representante titular. A professora Laura retirou a sua 38 

candidatura e disse que se candidataria quando houvesse a vaga para representante docente. A 39 

professora Nena sugeriu realizar uma votação. Após discussões, os nomes indicados foram dos 40 

professores Heloísa como titular e Sandro como suplente; Item 5 – Semana de contabilidade de 41 

21 a 23/09: A professora Nena informou que o CEACON estaria organizando a semana de 42 

contabilidade e disse quais seriam os convidados confirmados para dar palestra. A professora Nena 43 

pediu a colaboração dos docentes para recolher presença e emitir certificados para reforçar a 44 

presença dos alunos. O horário de inicio das palestras foi alterado para as 19 horas e foram 45 
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designados os docentes para acompanhar os trabalhos. A apresentação dos TCC seria feita na sexta-46 

feira à noite. Item 6 – Orientação e Normas de avaliação do TCC 2: A professora Heloísa 47 

explicou o caso de uma aluna orientanda da professora Edilene que pediu dispensa da disciplina de 48 

TCC 2, pois havia feito um artigo premiado em um Congresso da área e este caso não estaria 49 

previsto no regulamento de TCC e trouxe este caso para discussão da comissão de curso. Após 50 

discussões, a professora Heloísa pediu ajuda com os alunos que estariam com problemas nesta 51 

disciplina. A professora Marina sugeriu limitar o número de orientandos por professor e elaborar um 52 

documento de acompanhamento do aluno. A professora Heloísa enfatizou que não conseguiria 53 

acompanhar todos os alunos de TCC. A professora Marina disse que na disciplina TCC 1 o aluno 54 

deveria elaborar um projeto e sugeriu tratar esse problema com trabalhos ao longo das disciplinas. 55 

Após sugestões, a professora Nena agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às treze 56 

horas e dez minutos, na qual eu, Ana Paula Rocha Garcia de Oliveira, lavrei a ata. 57 
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