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Ao décimo sexto dia do mês de Março de dois mil e dezoito, às dez horas e trinta minutos, na sala 1 

106 da UNIFESP Campus Osasco, no prédio situado à Rua Angélica, número 100, Jardim das 2 

Flores, Osasco, realizou-se a segunda reunião conjunta de 2018 do Departamento e da Comissão do 3 

Curso de Ciências Contábeis do Campus Osasco da UNIFESP com a presença da Chefe do 4 

Departamento, Profa. Nena Geruza Cei, da Coordenadora do Curso, Profa. Marina Mitiyo 5 

Yamamoto, e dos seguintes professores Antônio Saporito, Hsia Hua Sheng e Marcelo Rabelo 6 

Henrique e do representante discente Enzo Gabriel Nogueira Lima. Os professores Heloisa Candia 7 

Hollnagel, Laura Calixto, Sandro Braz Silva e Simone Alves da Costa justificaram suas ausências. 8 

1. INFORMES: A Profa. Nena comunicou que 1.1. Insalubridade nas salas de aula: o calor que 9 

faz nas salas do prédio da EPPEN no período da tarde está atrapalhando o bom andamento das 10 

aulas, visto que os ventiladores, além de barulhentos, não são suficientes para refrescar os 11 

ambientes. Os professores presentes também relataram as dificuldades de ministrarem aulas em dias 12 

quentes. Após sugestões, os membros decidiram redigir uma carta solicitando, à Direção 13 

Acadêmica, providências em relação ao calor nas salas de aula; 1.2. Exoneração do Prof. João 14 

Vinícius: o professor entregará sua carte de exoneração na próxima segunda-feira. A chefe do 15 

Departamento aproveitou para informar sobre as duas vagas que o curso possui, sendo uma 16 

proveniente desta exoneração (Métodos Quantitativos) e a outra da exoneração do Prof. Batistela 17 

(Contabilidade Financeira); 1.3. Professor visitante: o professor visitante já está fazendo os 18 

exames médicos e que, no primeiro semestre, ele se dedicará à reformulação do PPC. 2. ORDEM 19 

DO DIA: 2.1. Aprovação das atas 06/2017 e 01/2018: foram aprovadas por unanimidade. O Prof. 20 

Marcelo chegou ao início da discussão do item 2.2. Concursos: A Profa. Nena informou que o 21 

Departamento tentará abrir os editais, ainda no primeiro semestre, para preencher as duas vagas que 22 

o curso possui. Os docentes ratificaram a decisão da reunião 06/2017, de 14 de Dezembro, de 23 

autorizar a chefia do Departamento a aprovar os editais e as bancas examinadoras ad referendum. O 24 

perfil para a vaga de Métodos Quantitativos foi aprovado na reunião de Dezembro e, para o 25 

Concurso de Contabilidade Financeira, foi aprovado o perfil de graduação em Contabilidade e 26 

Doutorado em Contabilidade. A chefe do Departamento irá encaminhar os pontos do concurso, para 27 

consulta, por e-mail; 2.3. Normativa de revalidação de diploma: a Profa. Marina informou sobre 28 

comunicado do MEC solicitando que os cursos criem suas próprias normativas para revalidação de 29 

diploma estrangeiro. Após debate, deliberou-se que a revalidação será feita mediante aprovação em 30 

prova de proficiência; 2.4. Reformulação do PPC: a coordenadora informou que alguns 31 

professores ainda não enviaram as ementas atualizadas das disciplinas que ministram. Após 32 

discussões, os membros determinaram que os grupos deverão se reunir para discutirem as áreas e 33 

apresentaram as propostas na próxima reunião. Nada mais havendo a tratar, a Presidente encerrou a 34 

reunião às onze horas e vinte minutos, na qual eu, Larissa Reis Matoso, Secretária Executiva, lavrei 35 

a presente ata que após lida e aprovada será assinada pelos presentes. 36 
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