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ATA N. 02/2021 – 2ª Reunião Ordinária Conjunta do Departamento e da Comissão do Curso 

de Ciências Contábeis da UNIFESP – Campus Osasco realizada em 26.03.2021 

 

Ao vigésimo terceiro dia do mês de março de dois mil e vinte e um, às nove horas e cinquenta 1 

minutos, em videoconferência na plataforma Google Hangouts Meet, realizou-se a segunda reunião 2 

ordinária de 2021 conjunta do Departamento e da Comissão do Curso de Ciências Contábeis do 3 

Campus Osasco da UNIFESP com a presença do Coordenador do Curso, Sandro Braz Silva, dos 4 

professores Antonio Saporito, Edilene Santana Santos, Fabiana Lopes da Silva, Fabrício Costa 5 

Resende de Campos, George André Willrich Sales, Jorge Andrade Costa, José Marcos Carrera 6 

Júnior, Laura Calixto, Marcelo Rabelo Henrique, Marcus Vinicius Moreira Zittei, Marina Mitiyo 7 

Yamamoto, Nena Geruza Cei e da representante discente, Lilian Cristina Garcia Downes. A Profa. 8 

Simone Alves da Costa encontra-se de licença, o Prof. Francisco Carlos Fernandes justificou sua 9 

ausência e os professores Edison Ryu Ishikura, e Túlio de Oliveira Massoni não o fizeram. 1. 10 

INFORMES: o coordenador informou que 1.1. Banca de Avaliação de TCC – André Lima Yeh: 11 

a banca foi realizada no dia 16/03 e agradeceu aos docentes envolvidos na avaliação do TCC. O 12 

Prof. Saporito acrescentou que o trabalho estava muito interessante e que o aluno foi aprovado; 1.2. 13 

Concursos em Andamento (SIC, CAS, FIN e vaga de substituto): o Prof. Saporito informou 14 

sobre o andamento dos concursos nas últimas semanas. O coordenador destacou que, devido ao 15 

atual cenário de agravamento da pandemia, a Pró-Reitoria de Gestão com Pessoas suspendeu todas 16 

as bancas de concurso que seriam realizados em abril e maio. O Prof. Saporito comunicou que, no 17 

reagendamento das bancas, os departamentos da EPPEN devem evitar que elas coincidam em datas 18 

para não gerar aglomeração no campus. O vice-chefe também informou que o Sr. Milton, chefe do 19 

RH, está aguardando a LOA ser aprovada para confirmar se será possível ou não contratar um 20 

substituto para a vaga do Prof. Abraham. O Prof. Marcus informou que algumas instituições 21 

federais estão fazendo concurso 100% online para substitutos e temporários; 1.3. Inscrição de 22 

Professores no Moodle/SEAD: foi comunicada que as inscrições de professores no Moodle estão 23 

abertas até o dia 28/03 e que no dia 29/03 as disciplinas cadastradas já estarão disponíveis na 24 

plataforma para que os docentes possam acessá-las. As professoras Edilene e Marina entraram na 25 

reunião após o término desse item. 2. ORDEM DO DIA: 2.1. Avaliação de Estágio Probatório – 26 

José Marcos Carrera Júnior: o Prof. José Marcos apresentou seu plano de trabalho indicando as 27 

atividades desenvolvidas por ele desde a sua posse na Universidade. Em seguida, ele se ausentou 28 

para que os membros avaliassem sua atuação. A coordenação e a vice-chefia do departamento 29 

apresentaram o relatório com a avaliação discente, o parecer sobre o desempenho didático-30 

pedagógico e o formulário de avaliação do servidor. Em votação, o docente foi aprovado, por 31 

unanimidade, na primeira etapa do seu estágio probatório. O Prof. José Marcos retornou após o 32 

término da votação. Os membros presentes agradeceram ao trabalho desenvolvido por ele. O Prof. 33 

Fabrício entrou nesse momento; 2.1. Manual das Atividades Complementares: a Profa. Nena 34 

apresentou o regulamento das Atividades Complementares e, após discussões e sugestões, foi 35 

aprovada a atualização deste regulamento. Os professores Edilene e Marcelo saíram da reunião após 36 

a discussão deste item; 2.2. Manual de TCC: item prejudicado; 4) Planos de Ensino 2021/01: os 37 

planos de ensino foram atualizados considerando a semana do congresso acadêmico e, em votação, 38 

foram aprovados por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o coordenador do curso encerrou a 39 

reunião às treze horas, na qual eu, Larissa Reis Matoso, lavrei a presente ata que após lida e 40 

aprovada será assinada pelos presentes. 41 


