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ATA Nº. 06/2018 – Reunião Ordinária Conjunta do Departamento e da Comissão do Curso de 
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Ao quarto dia do mês de dezembro de dois mil e dezoito, às onze horas, na sala 101 da UNIFESP 1 

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

realizou-se a sexta reunião conjunta do Departamento e da Comissão do Curso de Ciências 3 

Contábeis do Campus Osasco da UNIFESP com a presença da Chefa do Departamento, Profa. Nena 4 

Geruza Cei, da Coordenadora do Curso, Profa. Marina Mitiyo Yamamoto, dos professores Antônio 5 

Saporito, Edison Ryu Ishikura, Fabrício Costa Resende Campos, Francisco Carlos Fernandes, 6 

Heloisa Candia Hollnagel, Jorge Andrade Costa, Sandro Braz Silva e Simone Alves da Costa. Os 7 

professores Hsia Hua Sheng e Laura Calixto justificaram suas ausências. 1. INFORMES: A Profa. 8 

Nena comunicou que: 1.1. PPC: a coordenação do curso pretendia aprovar as reformulações no 9 

PPC hoje. A Profa. Marina informou que este item será submetido à aprovação na primeira reunião 10 

de 2019 e enfatizou que os professores ainda podem contribuir com propostas de disciplinas; 1.2. 11 

Pasta Verde do Prof. Rosenei: solicitou à PROGRAD que a pasta verde do Prof. Rosenei fique 12 

aberta por mais tempo e que alguns professores do curso se disponibilizem a corrigir as avaliações 13 

finais da disciplina do Prof. Rosenei; 1.3. Grade horária 01/2019: o curso tentou ao máximo tirar 14 

as aulas dos sábados e que ainda não concluíram a grade por causa das disciplinas que eram 15 

atribuídas ao Prof. Abraham. 2. ORDEM DO DIA: 2.1. Perfil para Vaga do Prof. Rosenei: a 16 

Profa. Nena informou que os professores Saporito, Marcelo e Fabrício irão ministrar a UC 17 

Sistemas, no próximo semestre, no esforço de cobrir as aulas que eram atribuídas ao Prof. Rosenei. 18 

Ela esclareceu que, no melhor cenário, o curso conseguiria preencher a referida vaga em julho de 19 

2019. O edital da vaga que o Prof. Rosenei ocupava foi apresentado e foi aprovado unanimemente o 20 

seguinte perfil: Graduação em Ciências Contábeis ou Administração, Mestrado em Ciências 21 

Contábeis ou Administração e Doutorado em Ciências Contábeis ou Administração. Os professores 22 

Saporito, Marcelo e Fabrício apresentarão na próxima reunião as propostas para pontos do 23 

concurso; 2.2. Perfil para Vaga de Professor Substituto: a chefa do Departamento apresentou o 24 

edital do concurso da vaga que o Prof. Abraham ocupa (Aspectos Práticos de Operações de 25 

Mercado) e os membros discutiram as disciplinas que o docente substituto terá que cobrir nos 26 

cursos de Contábeis e Atuariais. Após discussões, foi determinado o seguinte perfil para a vaga: 27 

Graduação em Economia e Mestrado em Economia, Administração ou Ciências Contábeis. 28 

Deliberou-se ainda que os professores Francisco e Jorge apresentarão na próxima reunião as 29 

propostas de pontos para este edital. O Prof. Francisco solicitou a inclusão do item 2.3. Suplência 30 

na Câmara de Pós: o docente, atualmente membro titular da câmara de Pós informou que o curso 31 

não possui um suplente neste órgão. Após discussões, o Prof. Jorge foi indicado para ocupar tal 32 

suplência; 2.4. Vagas de Professores Visitantes: a Profa. Marina comunicou que o curso tem três 33 

vagas de professor visitante para preencher: uma que havia sido cedida para o Mestrado 34 

Profissional, uma vaga garantida pela Reitora no fim desse semestre e uma que foi cedida por 35 

Ciências Atuariais, visto que eles não conseguiriam preencher a vaga em tempo hábil. Ela apontou 36 

que, como o prazo era exíguo, o curso já elaborou os editais para as três vagas. A Profa. Heloisa 37 

acrescentou que foi a primeira vez que a Universidade exigiu a elaboração de edital para 38 

preenchimento de vaga de professor visitante. Os editais foram apresentados e os membros os 39 

aprovaram por unanimidade; 2.4. Calendário de reuniões do próximo ano: as reuniões serão 40 

realizadas nos dias 20/02, 21/03, 25/04, 23/05, 04/07, 22/08, 19/09, 24/10, 21/11 e 12/12, sempre às 41 

10h30; 2.5. Homenagem ao Prof. Rosenei: o curso agradeceu o trabalho e o empenho que o Prof. 42 

Rosenei dedicava a suas atividades e os docentes presentes fizeram um minuto de silêncio em 43 
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memória ao Professor Rosenei Novochadlo da Costa, falecido na última semana. Em seguida, 44 

deram uma salva de palmas ao docente e decidiram solicitar à Diretoria Acadêmica que o 45 

laboratório seja renomeado Laboratório Professor Rosenei Novochadlo da Costa em sua 46 

homenagem, visto que este era o local no qual ele desempenhava com maestria sua atividade 47 

acadêmica. Nada mais havendo a tratar, a coordenadora encerrou a reunião às doze horas e 48 

cinquenta minutos, na qual eu, Larissa Reis Matoso, Secretária Executiva, lavrei a presente ata que 49 

após lida e aprovada será assinada pelos presentes. 50 

 

 

 

_____________________________________ 

Profa. Nena Geruza Cei 

Chefa do Departamento 

 

_____________________________________ 

Profa. Marina Mitiyo Yamamoto 

Coordenadora do Curso 

 

 

 

_____________________________________ 

Ptof. Antônio Saporito 

 

 

 

_____________________________________ 

Prof. Edison Ryu Ishikura 

 

 

______________________________________ 

Prof. Fabrício Costa Resende Campos 

 

 

 

_____________________________________ 

Prof. Francisco Carlos Fernandes 

 

 

______________________________________ 

Profa. Heloisa Candia Hollnagel 

 

 

 

______________________________________ 

Prof. Jorge Andrade Costa 

 

 

 

______________________________________ 

Prof. Sandro Braz Silva 

 

 

______________________________________ 

Profa. Simone Alves da Costa 

 


