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ATA N. 04/2021 – 4ª Reunião Ordinária Conjunta do Departamento e da Comissão do Curso 

de Ciências Contábeis da UNIFESP – Campus Osasco realizada em 02.06.2021 

 

Ao segundo dia do mês de junho de dois mil e vinte e um, às nove horas e quarenta e cinco minutos, 1 

em videoconferência na plataforma Google Hangouts Meet, realizou-se a quarta reunião ordinária 2 

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

Osasco da UNIFESP com a presença do Chefe do Departamento, Francisco Carlos Fernandes, do 4 

Coordenador do Curso, Sandro Braz Silva, dos professores Antonio Saporito, Fabiana Lopes da 5 

Silva, Fabrício Costa Resende de Campos, Jorge Andrade Costa, José Marcos Carrera Júnior, 6 

Marcus Vinicius Moreira Zittei, Marina Mitiyo Yamamoto, Nena Geruza Cei e da representante 7 

discente, Gabriela Amanda Sprengel. A Profa. Simone Alves da Costa encontra-se de licença e os 8 

professores Edilene Santana Santos, George André Willrich Sales, Laura Calixto e Marcelo Rabelo 9 

Henrique justificaram suas ausências. Os professores Edison Ryu Ishikura e Túlio de Oliveira 10 

Massoni não o fizeram. 1. INFORMES: 1.1. Concursos: o Prof. Francisco informou que, devido à 11 

pandemia, os prazos para concursos foram prorrogados para até 10 de dezembro. O Departamento 12 

solicitou ao RH que o concurso para vaga de substituto da Profa. Heloisa seja feito remotamente. 13 

Ele acrescentou que, a pedido da Pró-Reitoria de Gestão com Pessoas, o concurso de Finanças foi 14 

adiado para agosto. Os membros solicitaram que o departamento agende uma reunião com a 15 

Diretoria Acadêmica para discutir a questão da falta de professores; 1.2. Aprovação de estágios 16 

probatórios: o chefe do Departamento comunicou que a CAEP aprovou os relatórios de estágio 17 

probatório dos professores Jorge, Fabrício e José Marcos; 1.3. Cooperação técnica: o Prof. 18 

Francisco informou que a Reitoria da UNIFESP está aguardando resposta da Reitoria da 19 

Universidade Federal de Pernambuco no processo de acordo de cooperação técnica da Profa. Ana 20 

Lúcia; 1.4. Programa de Pós-Graduação: o Prof. Francisco informou que a CAPES recusou o 21 

projeto de migração do Mestrado em Governança e os professores Marina e Marcus estão 22 

analisando os apontamentos feitos pela CAPES e estudando possíveis adequações do projeto; 1.5. 23 

Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF): o chefe do Departamento indicou que o programa de 24 

extensão NAF, elaborado pelo Prof. Saporito, está na fase de finalização do acordo com a Receita 25 

Federal e que é necessário homologar o nome do coordenador do projeto. O Prof. Saporito 26 

apresentou as atividades que serão desenvolvidas no referido programa; 1.6. Projetos de Extensão: 27 

a Profa. Marina comunicou que todos os projetos da UC Projeto de Extensão Universitária serão 28 

cadastrados no SIEX para que eles sejam oficializados. O Prof. Sandro lembrou a todos que serão 29 

necessárias adequações no PPC para curricularizar a extensão e que será realizada uma reunião para 30 

discutir apenas este assunto; 1.7. Congresso Acadêmico (21 a 25/06): o Prof. Francisco pediu que 31 

os docentes interessados em mediar sessões no evento entrem em contato com o Prof. José Osvaldo 32 

Sordi. Ele também reforçou a necessidade de incentivar os alunos a participarem do congresso; 1.8. 33 

Compra de livros: o Prof. Sandro informou que os docentes devem indicar à Biblioteca os nomes 34 

dos livros para compra e o número de exemplares solicitados. 2. ORDEM DO DIA: 2.1. Ata 35 

03/2021 de 30/04: após alterações, a ata foi aprovada por unanimidade; 2.2. Concurso de 36 

Finanças: o Prof. Marcus Zittei saiu da reunião no início da discussão deste item. O Prof. Saporito 37 

apresentou a proposta, elaborada por ele e pelos professores Jorge e José Marcos, de nomes para a 38 

banca. Em votação, a banca foi aprovada por unanimidade. O Departamento e a Coordenação 39 

agradeceram ao trabalho desenvolvido pelos docentes; 2.3. Manual de Trabalho de Conclusão de 40 

Curso (TCC): o Prof. Marcus Zittei voltou a reunião nesse momento. O coordenador apresentou o 41 

regulamento do TCC e o documento foi aprovado por unanimidade; 2.4. Coordenação do 42 

Programa NAF: os membros presentes aprovaram o nome do Prof. Antonio Saporito para a 43 
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coordenação do referido programa. Nada mais havendo a tratar, o chefe do departamento encerrou a 44 

reunião às onze horas e quarenta minutos, na qual eu, Larissa Reis Matoso, lavrei a presente ata que 45 

após lida e aprovada será assinada pelos presentes. 46 


