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ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CURSO E DO DEPARTAMENTO 

DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DA UNIFESP, CAMPUS OSASCO, EM 28.02.2020. 

 

Ao vigésimo oitavo dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, realizou-se, no prédio da 1 

Escola Paulista de Política, Economia e Negócios - EPPEN, a Primeira Reunião Ordinária conjunta 2 

da Comissão de Curso e do Conselho de Departamento de Ciências Contábeis em dois mil e vinte, 3 

às nove horas e quarenta e três minutos. Estiveram presentes na sala 101, o Chefe de Departamento, 4 

Prof. Dr. Francisco Carlos Fernandes, o Coordenador de Curso, Prof. Dr. Sandro Braz Silva, o Prof. 5 

Dr. Antônio Saporito, a Profa. Dra. Edilene Santana Santos, o Prof. Dr. Edison Riyu Ishikura, o Prof. 6 

Dr. Jorge Andrade Costa, a Profa. Dra. Laura Calixto, a Profa. Dra. Marina Mitiyo Yamamoto, a 7 

Profa. Dra. Nena Geruza Cei, a Profa. Dra. Simone Alves da Costa, a Profa. Dra. Fabiana Lopes, e o 8 

Prof. Dr. Marcus Vinicius Moreira Zittei. Justificaram ausências: o Prof. Ms. Fabrício Costa 9 

Resende de Campos, o Prof. Dr. José Marcos Carrera Júnior, o Prof. Dr. George André Willrich 10 

Sales e o Prof. Ms. Marcelo Rabelo. Não justificou ausência o Prof. Dr. Tulio de Oliveira Massoni. 11 

A reunião fora secretariada pela assistente em administração, Ana Paula Oliveira devido às férias do 12 

secretário Ricardo Vieira Bertoldo. O professor Sandro agradeceu a presença de todos e, antes de 13 

abrir os trabalhos, informou que não conseguirá apreciar a ata da reunião de 10 de dezembro de 14 

2019 para aprovação e que a submeteria na sessão seguinte. Na sequência, abriu a seção de Ordem 15 

do Dia: 1) Aprovação ad referendum de extensão de prazo de aluna R.A 96.103 (SEI n. 16 

23089.120598/2019-43). O professor pediu autorização para a homologação da aprovação ad 17 

referendum feita pela coordenação referente à extensão de prazo de integralização de curso da aluna 18 

R.A 93103. A aprovação ad referendum foi homologada por unanimidade pela Comissão de Curso. 19 

2) Processo SEI 23089.121098/2019-29 foi apreciado e aprovado por unanimidade o pedido de 20 

extensão de prazo de integralização da discente R.A 93828. 3) Pedido de equivalência entre as 21 

disciplinas de Finanças Corporativas do curso de Administração e Ciências Contábeis do 22 

aluno R.A 134.290 (SEI n. 23089.100951/2020-11) o pedido de aproveitamento de estudos 23 

constante no processo foi apreciado e deliberou-se pelo encaminhamento ao docente da disciplina, 24 

professor José Marcos. 4) Pedido de equivalência entre disciplinas cursadas em Administração 25 

para o curso de Ciências Contábeis, aluno R.A 69.261 (SEI n. 23089.101344/2020-60) foi 26 

apreciado e deliberou-se que o processo seria encaminhado aos docentes das respectivas Unidades 27 

Curriculares para análise. Ficou acordado que os processos com pedidos de aproveitamento de 28 

estudos seriam encaminhados diretamente aos docentes das disciplinas e não haveria a necessidade 29 

de pautar na Comissão de Curso. 5) Processo 23089.101453/2020-87 o processo foi apreciado e 30 

aprovado encaminhamento de acordo com a orientação da Secretaria de Graduação, deferindo-se a 31 

UC Planejamento e indeferindo-se a UC de TCC. 6) Processo Seletivo de Refugiados (Sei 32 

23089.102442/2020-14) o professor Sandro apresentou à Comissão o processo de ingressantes 33 

provenientes do processo seletivo para refugiados e o professor Francisco Carlos sugeriu que a 34 

coordenação marque uma reunião com o aluno para acolhimento. O professor Sandro concordou e 35 

informou que fará a reunião com todos os alunos ingressantes e enviará o cronograma aos 36 

professores. Ele também solicitou aos docentes que enviassem suas fotos para apresentar aos novos 37 

alunos. Os docentes aproveitaram a questão para informar que o site do curso estaria desatualizado 38 

e o professor Sandro pediria ao secretário Ricardo a atualização. 7) Projetos de Extensão IRPF, o 39 

professor Sandro comentou sobre o projeto do professor Saporito e havia a possibilidade de acordo 40 

com a Receita Federal. Educação Financeira, projeto encabeçado pelo professor George. O 41 

professor Sandro informou sobre a urgência dos projetos de extensão para esse ano e, para finalizar 42 
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o item de pauta, solicitou que ideias de projetos deveriam ser enviadas, pois são muito importantes e 43 

essenciais a todos. 8) Mestrado após discussões iniciais, ficou decidido que convocariam uma 44 

reunião extraordinária para amadurecer as discussões do mestrado a ser apresentado pelo DCC.  9) 45 

Manual do TCC a professora Nena sugeriu sobre as mudanças do tipo de exigência de formatação 46 

ABNT para os trabalhos; também sugeriu vincular mais responsabilidades aos orientadores; aceite 47 

na UC de TCC I; ata de orientação etc. A professora Marina sugeriu lista de presença e o professor 48 

Francisco sugeriu que o cronograma fosse feito com a previsão de entrega do trabalho em outubro. 49 

A professora Simone perguntou se não seria o momento de pensarmos ter regras mais claras do 50 

TCC II e sobre também sobre outro formato de TCC. As discussões não se encerrariam nesta 51 

reunião e ficou acordado que a minuta do novo Manual de TCC seria apresentada na reunião a ser 52 

realizada em março. 10) Calendário de Reuniões da Comissão de Curso e do Conselho de 53 

Departamento ficou decidido que as reuniões aconteceriam na última sexta-feira do mês. Estando a 54 

pauta vencida e nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada e a ata lavrada por mim, Ricardo 55 

Vieira Bertoldo, Secretário Executivo.  56 

 

 

_____________________________ 

Prof. Dr. Sandro Braz Silva  

Coordenador do Curso 
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Prof. Dr. Francisco Carlos Fernandes 

Chefe de Departamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


