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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DA 

UNIFESP – CAMPUS OSASCO REALIZADA EM 06.09.2019 

Ao sexto dia do mês de setembro de 2019,  no auditório Prof. Dr. Antonio Roberto Espinosa, localizado 1 

no piso térreo do edifício situado à Rua Angélica 100, Jardim das Flores, em Osasco/SP, sob a 2 

presidência do Diretor Acadêmico em Exercício, Prof. Dr. Julio Cesar Zorzenon Costa, realizou-se 3 

Reunião Ordinária da Congregação da EPPEN, campus Osasco da UNIFESP.  Compareceram o a 4 

Diretora Administrativa, Sra. Juliana Mateusa Meira Cruz, e os(as)  conselheiros(as) que constam da 5 

lista de presença. O presidente inaugurou os trabalhos às 10h28min, primeiramente, cumprimentando 6 

os presentes e, em seguida, tratou dos informes: 01- Na quarta-feira passada, houve uma audiência 7 

pública sobre o bloqueio orçamentário e o programa Future-se, onde participaram o vice-reitor Nelson 8 

Sass, os pró-reitores Pedro Arantes, Tania Mara, Anderson Rosa e seus respectivos adjuntos e o reitores 9 

dos institutos federais da região metropolitana de São Paulo e seus representantes. Foi exposto que o 10 

bloqueio orçamentário incide em 30% da verba da universidade e a liberação dos valores, como 11 

contingenciamento, está sendo de 10% em junho, 10% em julho e 10% em agosto, porém tivemos 12 

liberados apenas 5% neste último mês. Quanto ao programa Future-se, o professor Pedro Arantes 13 

explanou sobre o resultado da avaliação coordenada por ele, apresentada no CONSU, onde teceu-se 14 

várias críticas por ter sido elaborado sem consulta às universidades, sem consulta pública, falta de 15 

estrutura em vários pontos, entre outros, e o colegiado do CONSU decidiu por não aprovar o projeto. 16 

02- Decisões da Câmara de Graduação: O professor deu ciência ao colegiado sobre às 17 

decisões/aprovações das solicitações de extensão de prazo de integralização de curso, previamente 18 

enviada a este colegiado. 03- Informe do NAE: O senhor Carlos leu o seguinte texto: “O NAE gostaria 19 

de registrar os agradecimentos a todos e todas que de alguma forma apoiaram a realização da II 20 

Semana das Diversidades. Nominalmente, queremos registrar os agradecimentos: a Profa. Luciana 21 

Onusic, Profa. Ana Carolina, Profa. Fernanda Matsuda, Prof. João Tristan, Prof. Daniel Carvalho, 22 

Prof. Dan Levy e Prof. Rodrigo Medina aos servidores técnico-administrativos em educação, Fabio 23 

Orsi, Vivian Pataro, Tatiana Travassos, Rosangela Rocha, Elisangela Bardi, Andreia Naomi, Naiara 24 

Souza, Renato Luna, Simone Caldas (campus Guarulhos) aos nossos queridos motoristas, senhores 25 

João e Aparecido, a toda equipe do SESC Osasco que participou conosco, a gerente da unidade Sra. 26 

Ana Paula, aos senhores, Adenor, Clovis Ribeiro, Mateus e Artur, além de todos os(as) palestrantes 27 
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que se dispuseram a participar gratuitamente das nossas atividades, a tribo indígena Tekoa Yvy 28 

Porã que nos recebeu para uma visita de campo, ao Coletivo Somos Todos Guarani, a Beatriz Terrim 29 

da Atlética (AAAUO) do campus e os(as) bolsistas e voluntários(as) dos projetos do NAE, além 30 

registrar a presença do Secretário de Cultura de Osasco Sr. Éder Alberto Ramos Máximo. Por fim, 31 

fazer um agradecimento especial a Prof. Maíra Tavares da Universidade Estadual de Santa Cruz 32 

(UESC), da Bahia que nos apoiou com a programação e realização de toda a Semana. Assim, feitos 33 

os agradecimentos, convidamos todas e todos para uma reunião de avaliação na próxima semana, 34 

terça dia 10/09 às 14h na sala do NAE”. O professor Julio, em nome da Congregação parabenizou 35 

a todos os envolvidos na realização desta atividade. 04- Informe do curso de Direito: O professor 36 

Daniel Carvalho informou que o curso de Direito está submetido à PROGRAD e mês passado foi 37 

composta a nova coordenação do curso, sendo ela: Professores Iagê Miola e Álvaro Pereira, 38 

coordenador e vice-coordenador respectivamente. Ainda, agradeceu a todos e, também, à 39 

Congregação pelo sucesso na realização do EPED, ocorrido no início do mês passado. Ressaltou o 40 

empenho de todos os envolvidos, desde os terceirizados, alunos, técnicos, as diretorias 41 

administrativa e acadêmica e docentes e, novamente, agradeceu. Com a palavra, o professor Iagê 42 

ratificou as palavras do prof. Daniel Carvalho em relação ao EPED e destacou que o evento ocorreu 43 

de 05 a 09 de agosto, recebendo mais de 650 inscrições, com participantes vindos de 21 estados do 44 

Brasil e dos países Chile, Peru, Argentina e Estados Unidos. Esse foi o maior dos nove eventos 45 

antecedentes. O professor Julio parabenizou a todos pelo sucesso na realização do evento, e 46 

salientou que esse foi o maior evento ocorrido na EPPEN. A professora Marina solicitou que os 47 

itens da deliberados pela Câmara de Graduação fossem homologados e não apenas informados a 48 

este colegiado. Dessa forma, o professor Julio retornou a questão e apresentou ao colegiado a 49 

deliberação positiva da Câmara de Graduação em prorrogar o prazo de integralização do curso por 50 

seis meses do aluno  Gabriel Felipe F. Lima e da aluna Letícia Vila Boas Pugliese Falararo. O 51 

conselho homologou a decisão da Câmara de Graduação por unanimidade. EXPEDIENTE: 52 

Aprovação das Atas: 26/06 extraordinária, 03/05 ordinária, 05/04 ordinária, 01/03 ordinária. 53 

Questionado se havia comentários ou sugestões, o colegiado não se manifestou e aprovou 54 

unanimemente as atas. ORDEM DO DIA: 01. Casas do Campus Quitaúna: O professor Julio 55 

solicitou que a senhora Juliana apresentasse a situação ao colegiado. Com a palavra, a senhora Juliana 56 
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informou que há 4 (quatro) casas vazias e as chaves já se encontram em poder da UNIFESP. Outras 6 57 

(seis) casas ainda não foram repassadas à UNIFESP, o que ocorrerá com o tempo. Em uma dessas 58 

casas, uma senhora viúva habita. Essa situação já está sendo tratada pela diretoria de imóveis da 59 

UNIFESP e, caso não seja resolvida de forma amigável, será via processo judicial. Na semana anterior, 60 

junto ao professor Pedro Arantes e o senhor Cláudio Lemos, houve uma reunião com a Prefeitura de 61 

Osasco, departamento de uso do solo, onde foi solicitado o desmembramento da matrícula desses 62 

imóveis e da creche, que está em fase final de construção, para as regularizações legais necessárias. 63 

Segundo sugestões da Pró Reitoria de Planejamento, é possível vários destinos para esses imóveis: 64 

reforma para uso da UNIFESP, venda, cessão onerosa, porém para qualquer ação é necessário observar 65 

o orçamento. O professor Julio propôs a formação de um grupo de trabalho que estude essa situação e, 66 

até o final do ano, apresente uma proposta. O professor João Tristan e a senhora Juliana se 67 

candidataram. O professor Julio esclareceu que, havendo mais interessados em compor esta comissão, 68 

sejam docentes, discentes ou TAE’s, os mesmos poderão somar-se aos já inscritos. A senhora Juliana 69 

sugeriu que servidores da infraestrutura também componham o grupo de trabalho. Ficou combinado 70 

dessa informação ser divulgada aos centros acadêmicos, docentes e TAE’s, como um chamamento 71 

para composição do grupo. Esclarecidos, os membros do conselho aprovaram por unanimidade a 72 

criação do grupo de trabalho e sua composição.   02. Reorganização dos serviços internos do campus 73 

Osasco devido ao bloqueio de verbas. O professor Julio informou que o ponto trata de uma discussão 74 

que pode render deliberações e, novamente, solicitou a senhora Juliana apresentar as informações. 75 

Apresentando uma planilha via Datashow para os conselheiros acompanharem a explanação, a mesma 76 

informou que o primeiro semestre havia sido tranquilo e que em janeiro foi empenhado 50% do 77 

orçamento. Porém, devido ao bloqueio, até ontem, três contratos ficaram sem empenho: zeladoria, 78 

limpeza e portaria. Com a liberação de ontem à noite, 7% (sete) do orçamento, foi possível manter 79 

todos os contratos empenhados até o final de setembro. As bases de dados estão empenhadas até 80 

dezembro, exceto Economática que está em fase de regulamentação contatual, porém, devido a uma 81 

negociação, conseguimos um mês de acesso gratuitamente. Com a liberação de 100 mil reais de verba 82 

de capital, serão contratados 4 meses da base de dados de Economática, bebedouros e vinte novos 83 

computadores que comporão o novo laboratório de informática. O serviço de bedelaria foi extinto. 84 

Informou que tivemos um impacto de 41% no orçamento devido ao bloqueio. Lembrou que existe uma 85 



                                                             

 

Ministério da Educação 

Universidade Federal de São Paulo 

Campus Osasco 
Diretoria Acadêmica  

                 

ATA/CONG/06/09/2019/Ordin 

 

     _____________________________________________________________________________________________ 
 

Rua Angélica, 100 - 06110-295 -  Osasco - SP  

possibilidade de reserva de contingente no setor público, que nos ajudaria muito, que depende da 86 

autorização do congresso, via regra de ouro. O PNAES também foi muito afetado e a UNIFESP 87 

continua retirando do próprio orçamento para completar o do PNAES. Embora nós tenhamos 88 

conseguido manter nossos empenhos, outros campi estão com muitas dificuldades, até recebendo aviso 89 

de corte de energia. Nós temos que trabalhar com uma redução de 70% (setenta) do orçamento, sendo 90 

30% (trinta) desse ano e 40% (quarenta) para o próximo ano. Há uma mobilização da universidade 91 

para redigir uma portaria que estabelece as prioridades para o orçamento, sendo elas: “1-Essencial 92 

(água, luz, gás, internet, segurança, limpeza, manutenção em geral e etc.); 2- Finalístico (insumo de 93 

aula prática, base de dados, biotério); 3- Obrigatórios por lei (taxas, despesas legais e afins); 4- 94 

Priorizados (transporte, seguros, impressão etc); 5- Orientações: Priorização de videoconferência, 95 

fechamento finais de semana, entre outros”  A previsão da publicação é a próxima semana. O professor 96 

Julio lembrou que, com a sugestão de fechamento dos campi aos finais de semana, o Campus Osasco 97 

pode ter alguns problemas, pois a nossa grade horária foi construída contando com os sábados. A 98 

senhora Juliana sustentou que, caso não houver o desbloqueio, em dois meses entraremos em déficit. 99 

O professor Julio demonstrou sua preocupação com o momento atual e com o próximo ano e sugeriu 100 

que nos mobilizemos para reverter essa situação pois, caso permaneça, o estrangulamento das 101 

universidades poderá ter consequências irreversíveis. A professora Luciana Rosa solicitou a palavra e 102 

se pronunciou afirmando que precisamos nos mobilizar e, se for o caso, inclusive judicialmente. O 103 

senhor Carlos, representante do Nae, questionou se foi pensado que, da forma que estamos, não há 104 

possibilidade nem de haver vestibular. Sugeriu mobilização e sensibilização, pois não há sentido 105 

continuar da forma que está. A senhora Juliana solicitou a palavra e disse que, como gestora financeira 106 

e responsável fiscal é complicado essa situação, pois há pressão do governo e da comunidade. 107 

Ressaltou sobre a responsabilidade social da universidade e prezar sobre o orçamento público. O 108 

professor Daniel Carvalho, com a palavra, manifestou apoio a uma congregação extraordinária como 109 

medida para contrastar nossas dimensões de setores. Quanto às medidas judiciais propostas pela 110 

professora Luciana, o professor Daniel esclareceu que, embora devamos discutir e encaminhar 111 

propostas, enquanto escola, não podemos tomar tais medidas. À reitoria cabe decidir quais ações serão 112 

tomadas. Manifestou seu reconhecimento pelos esforços humanitários dispensados para manter a 113 

universidade em pé. Com a palavra, a professora Marina se colocou concordando com a fala do 114 
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professor Daniel e complementou dizendo que tal situação horrorosa atinge também o setor privado. 115 

Desejou que logo saiamos desse momento difícil economicamente que atinge todo o pais. Manifestou 116 

que não concorda com paralisação, pois isso atingirá os mais pobres e necessitados. O professor Julio 117 

lembrou que essa medida não foi cogitada em nenhum órgão oficial e que esta discussão está se 118 

iniciando neste momento com o andamento dessas propostas. Sugeriu como encaminhamento uma 119 

reunião extraordinária da congregação, com pauta única, para discussão e elaboração de propostas para 120 

o momento atual da universidade. Após discussões e esclarecimentos, foi encaminhada a proposta de 121 

possibilidade de convocação de uma reunião extraordinária da Congregação para a discussão 122 

orçamentária, aprovada por unanimidade pelo colegiado. Outro encaminhamento proposto, tratou do 123 

caráter da convocação: 1- discussão sobre a problemática orçamentária ou 2- Incluir a chamada de 124 

suspensão de atividades como estratégia de comunicação. Com 14 (quatorze) votos, a proposta 1- 125 

discussão sobre a problemática orçamentária foi aprovada. 03. Processo para celebração de 126 

convênios na UNIFESP – a cooperação pretendida entre a Unifesp e a Fundação de Apoio à Unifesp 127 

(FapUnifesp), para o gerenciamento financeiro, administrativo, de planejamento e de execução de 128 

atividades do Projeto “Centro de Estudos da Ordem Econômica – CEOE, foi apresentada pelo Prof. 129 

Dr. Ivan César Ribeiro que discorreu sua apresentação utilizando slides e elucidando os pontos 130 

relativos ao convênio. Ressaltou que faltam cumprir quesitos para o andamento do fundo de direitos 131 

difusos. Dessa forma, o conselho precisa deliberar três questões: a) contratação da Fundação de Apoio 132 

à Unifesp, nos termos do memorando previamente encaminhado aos conselheiros. O conselho 133 

aprovou, por unanimidade, o teor do memorando a ser encaminhado à Fap; b) Formação da Comissão 134 

Provisória de Infraestrutura e Pesquisa do CEOE, composta inicialmente dos seguintes membros: 135 

Haluane Santana de Oliveira, André Roncaglia de Carvalho, Danilo Braun Santos, Diogo de Prince 136 

Mendonca, Juliana Mateusa Meira Cruz, Luciana Massaro Onusic, Ivan Cesar Ribeiro e Solange Ledi 137 

Goncalves; Esclarecido que os departamentos podem ter assento na comissão e os nomes indicados 138 

deverão ser encaminhados diretamente ao professor Ivan, em votação, o conselho aprovou por 139 

unanimidade os nomes aprovados para a comissão provisória; c) Indicação do Professor Ivan César 140 

Ribeiro para o exercício das funções de Coordenador e Pesquisador-chefe do CEOE/Osasco: o 141 

conselho aprovou por unanimidade a indicação do professor Ivan Ribeiro. d) Solicitação da aprovação 142 

pelo Conselho Curador da FapUnifesp, por conta do exercício do cargo de Diretor Financeiro e de 143 
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Captação, da função de Pesquisador-chefe pelo Professor Ivan Ribeiro, inclusive para o eventual 144 

recebimento de bolsas, tendo em vista a indicação feita pelo relator do pedido de recursos ao Fundo de 145 

Direitos Difusos, durante a reunião de exame do projeto do CEOE/Osasco, de que a Coordenação do 146 

CEOE pelo mesmo tem sido um dos determinantes da aprovação da concessão dos recursos. 147 

Esclarecidas as dúvidas, o conselho votou e aprovou por unanimidade o envio desta solicitação ao 148 

Conselho Curador da FapUnifesp. 04 Aprovação afastamento do prof. Daniel Huertas para Pós 149 

Doc. O professor João Tristan, representando o Departamento Multidisciplinar, apresentou a 150 

solicitação do professor Daniel e informou que o Departamento em conjunto com a coordenação já 151 

providenciou a substituição do professor para que não haja prejuízos. O afastamento será de uma ano 152 

e a documentação foi previamente enviada ao conselho. O colegiado aprovou por unanimidade a 153 

solicitação. 05. Comissão Eleitoral do campus Osasco para Eleições Gerais da UNIFESP. O 154 

professor Julio informou que é necessária a constituição de uma comissão no campus Osasco para as 155 

eleições dos órgãos deliberativos da UNIFESP, incluindo a Congregação, que ocorrerão nos dias 26 e 156 

27 de novembro. Esclareceu que os membros que comporão a comissão não poderão se candidatar. 157 

Desta forma, informou que será encaminhado um convite a todos os TAE’s, docentes e discentes para 158 

composição dessa comissão. A servidora Ana Paula Garcia Oliveira solicitou sua participação nesta 159 

comissão e o colegiado aprovou por unanimidade. O professor Julio, então, esclareceu que os 160 

interessados que responderem ao convite, não havendo impedimentos ou oposição à candidatura, já 161 

estarão referendados pela Congregação. 06. Indicação de membro para CAEP – Substituição da 162 

Profa. Rosangela, suplente da CAEP pela Congregação. Foi explicado que após as eleições para a 163 

CAEP, a mesma foi composta com representatividade de todos os departamentos, Câmaras de 164 

Graduação, Pós e Extensão e Congregação. Sendo assim, com a saída da professora Rosangela, 165 

representante da Congregação pelo Departamento Multidisciplinar, houve a indicação do 166 

Departamento da professora Ana Carolina Leister. Foi ressaltado que o nome da professora Ana 167 

Carolina foi uma indicação do Departamento, porém a Congregação também pode indicar outros 168 

nomes. Após esclarecimentos, houve três encaminhamentos: 1- Votar agora apenas com a indicação 169 

da professora Ana Carolina Leister; 2- Possibilidade de inscrição dos presentes neste momento; 3- 170 

Comunicação formal por e-mail para abertura de inscrições e votação na próxima reunião ordinária da 171 

Congregação. Não houve inscrições no momento. Com 4 (quatro) abstenções, o conselho aprovou a 172 



                                                             

 

Ministério da Educação 

Universidade Federal de São Paulo 

Campus Osasco 
Diretoria Acadêmica  

                 

ATA/CONG/06/09/2019/Ordin 

 

     _____________________________________________________________________________________________ 
 

Rua Angélica, 100 - 06110-295 -  Osasco - SP  

terceira proposta: Comunicação formal por e-mail para abertura de inscrições e votação na próxima 173 

reunião ordinária da Congregação. 07. Indicação de membro suplente PIBIC – Elisa Thomé Sena 174 

– Leandro Maciel. Por haver uma vaga e dois candidatos, foi realizada uma votação e o conselho 175 

decidiu com 10 (dez) votos eleger a professora Elisa Thomé Sena. O professor Leandro Maciel recebeu 176 

2 (dois) votos e houve 4 (quatro) abstenções. 08. Indicação de Membro Suplente à CPPD – Ana 177 

Carolina Leister. Após encaminhamento de e-mail solicitando inscrições à vaga, tivemos apenas a 178 

inscrição da professora Ana Carolina Leister. O conselho aprovou a indicação da professora Ana 179 

Carolina Leister com 4 (quatro) votos favoráveis, 1 (um) contrário e 10 (dez) abstenções. 09. Indicação 180 

de Membros TAE’s – CLEP – Lilian Bispo– Ana Oliveira – Márcio Souza – João Subires . A 181 

senhora Andreia Naomi e Elisangela Bardi solicitaram suas candidaturas no momento. O professor 182 

Julio informou que são apenas quatro vagas. Desta forma, os quatro mais votados assumirão as vagas 183 

e os demais serão suplentes. Foi sugerido e aprovado por unanimidade pelo conselho a seguinte forma 184 

de votação: cada membro vota em 4 (quatro) candidatos. O colegiado votou e aprovou os nomes com 185 

os seguintes resultados: Andreia Naomi 17 votos - Elisangela Bardi 16 votos - Ana Oliveira 16 votos 186 

– Lilian Bispo 10 votos - João Subires 7 votos - Marcio Amaro 0 votos. 10. Comissão Permanente 187 

de Avaliação: Andreia Pereira, Elisangela Bardi (TAE’s) Prof. Pedro Aleixo. O professor Julio 188 

salientou a importância dessa comissão e solicitou mais nomes para sua composição. As servidoras 189 

técnicas Andreia Pereira e Elisangela Bardi e o prof. Pedro Aleixo haviam se inscrito anteriormente a 190 

essa reunião. A professora Nena Geruza Sei, o professor Daniel Carvalho e a TAE Ana Paula Garcia 191 

Oliveira se prontificaram a compor também. A servidora Elisangela esclareceu que são três 192 

representantes por categoria. A comissão aprovou unanimemente os nomes inscritos até o momento, 193 

sendo eles: Andreia Pereira, Elisangela Bardi e Ana Paula Garcia Oliveira e os professores Pedro 194 

Aleixo, Daniel Carvalho e Nena Geruza Sei. 11. Aprovação Ad Referendun – Redistribuição do 195 

servidor Alexsandro Militão – Vinda da servidora Sara de Jesus Miguel. Devido a urgência na 196 

tramitação das documentações desse processo, a professora Luciana Onusic aprovou Ad Referendun, 197 

O colegiado homologou por unanimidade a aprovação da redistribuição do servidor Alexandro Militão 198 

e a vinda da servidora Sara de Jesus Miguel. 12. Comissão de alimentação: Prof. Pedro Aleixo 199 

(docente), Yuri (TAE), Camila Tinti  e Carlos Burgos (NAE) e fiscal de contrato. Para finalizar a 200 

composição dessa comissão, faltou apenas a representação discente. O colegiado aprovou por 201 
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unanimidade os nomes inscritos. 13. Aprovação do PPP do Eixo Comum. O professor Julio informou 202 

que o Eixo Multidisciplinar se reorganizou com as disciplinas e, dessa forma, foi necessária essa 203 

alteração no Projeto Político Pedagógico, que é anexo ao Projeto Pedagógico do Campus. Houve uma 204 

discussão de seis meses para estruturar essa reorganização. O mesmo já foi aprovado pela Câmara de 205 

Graduação. Como houve algumas colocações de dúvidas e solicitações de esclarecimentos, surgiu uma 206 

proposta de encaminhamento: Votar a homologação do PPP do eixo agora ou na próxima reunião. Por 207 

11 (onze) votos favoráveis, 2 (dois) contra e 2 (duas) abstenções, o colegiado aprovou a votação para 208 

hoje. Com 9 (nove) votos a favor e 6 (seis) abstenções, o colegiado aprovou o PPP do Eixo Comum. 209 

14. Comitê local de Comunicação: Acácio Augusto Sebastião, Eduardo Tadeu Pereira, 210 

Rosângela Rocha. Os professores Acácio Augusto Sebastião, Eduardo Tadeu Pereira e a TAE 211 

Rosângela Rocha se inscreveram previamente para esse comitê. O professor Julio lembrou que a 212 

servidora Tatiana Travassos já compõe a Comissão Central e coordenará esse comitê. As servidoras 213 

Rosana Soares, da secretaria acadêmica e Alessandra Hamada, do NAE, solicitaram inclusão. Foi 214 

lembrado que, havendo mais interessados, os mesmos poderão agregar aos já inscritos. O colegiado 215 

aprovou unanimemente os nomes indicados. 15. Homologações: A) Alteração da Chefia do 216 

Departamento de Ciências Contábeis: Prof. Dr. Francisco Carlos Fernandes e Prof. Dr. Antonio 217 

Saporito, chefe e vice-chefe respectivamente. Apresentada ao colegiado a decisão do Departamento de 218 

Ciências Contábeis, o mesmo homologou, com uma abstenção, a decisão. B) da alteração da Chefia 219 

do Departamento de Ciências Atuariais: Prof. Dr. Dan Rodrigues Levy e Prof. Dr. Raphael de Oliveira 220 

Garcia, chefe e vice-chefe respectivamente. Apresentada ao colegiado a decisão do Departamento de 221 

Ciências Atuariais,  com uma abstenção, o mesmo homologou a decisão. C) da alteração da 222 

Coordenação do Curso de Ciências Econômicas. Prof. Dr. Pedro Caldas Chadarevian e Prof. Dr. Daniel 223 

Augusto Feldman, coordenador e vice-coordenador respectivamente. Apresentada ao colegiado, com 224 

uma abstenção, o mesmo homologou a decisão. D) da alteração da Coordenação do Curso de Ciências 225 

Contábeis. Prof. Dr. Sandro Braz Silva e Prof. Dr. Jorge Andrade Costa, coordenador e vice-226 

coordenador respectivamente. Apresentada ao colegiado, com duas abstenções, o colegiado 227 

homologou a decisão. Não havendo mais nada a se tratar, o professor Julio agradeceu a presença de 228 

todos,  finalizou a reunião e eu, Ana Paula Silveira lavrei esta ata. 229 
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