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ATA Nº. 07/2021 – 7ª Reunião Ordinária Conjunta do Departamento e da Comissão do Curso 

de Ciências Contábeis da UNIFESP – Campus Osasco realizada em 27.08.2021 

 

Ao vigésimo sétimo dia do mês de agosto de dois mil e vinte e um, às nove horas e quarenta 1 

minutos, em videoconferência na plataforma Google Hangouts Meet, realizou-se a sétima 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 Chefe do Departamento, Francisco Carlos 4 

Fernandes, do coordenador do Curso, Sandro Braz Silva, e dos professores Heloisa Cândia 5 

Hollnagel, José Marcos Carrera Júnior, Marcelo Rabelo Henrique, Marcus Vinicius Moreira Zittei, 6 

Marina Mitiyo Yamamoto, Nena Geruza Cei e da representante discente, Gabriela Amanda 7 

Sprengel. Os professores Antonio Saporito, Edison Ryu Ishikura, Jorge Andrade Costa, e Simone 8 

Alves da Costa e Túlio de Oliveira Massoni justificaram suas ausências e os professores Edilene 9 

Santana Santos, Fabrício Costa Resende de Campos e Laura Calixto não o fizeram. 1. 10 

INFORMES: 1.1. Projeto de Pesquisa da Profa. Ana Vasconcelos (UFPE): o chefe do 11 

departamento informou que, no último mês, ocorreram duas reuniões do projeto de pesquisa da 12 

Profa. Ana Vasconcelos, que fará cooperação técnica no DCC por dois anos. O chefe do 13 

Departamento convidou todos os docentes a participarem do projeto; 1.2. Preparativos para os 14 

Concursos: o Prof. Francisco comunicou que as provas do concurso de SIC, que possui 6 inscritos, 15 

serão nos dias 27 e 28/09; e as provas do concurso de Finanças serão de 13 a 16/09. O chefe do 16 

departamento informou que é necessário que alguns professores auxiliem o RH nos dias das provas. 17 

Os docentes presentes se disponibilizaram a ajudar na realização dos concursos; 1.3. Vaga de 18 

Substituição do Prof. Abraham: a contratação do Prof. Artur Bueno está na fase de realização dos 19 

exames médicos. O departamento espera que ele possa ministrar aulas no curso a partir de outubro. 20 

O Prof. Túlio saiu nesse momento. 1.4. Normativa para Revalidação de Diplomas Estrangeiros: 21 

o coordenador informou que será criada uma comissão, dentro da Câmara de Graduação, para 22 

estabelecer uma norma única de revalidação de diplomas estrangeiros nos cursos da EPPEN; 1.5. 23 

Aprovação eletrônica dos Planos de Ensino para 02/2021: o coordenador agradeceu a todos pela 24 

elaboração e aprovação dos planos de ensino no âmbito da Comissão do Curso. Ele acrescentou que 25 

os planos serão encaminhados à Câmara de Graduação hoje. 2. ORDEM DO DIA: 2.1. Aprovação 26 

da Ata 06/2021 de 30/07: após alterações, a ata foi aprovada; 2.2. Ajustes do PPC 2022: o Prof. 27 

Sandro destacou que para 2023 o PPC do curso deverá passar por ajustes para incluir a 28 

curricularização da extensão e que a comissão necessita discutir as formas como os projetos de 29 

extensão serão inseridos na matriz curricular. Os professores Fabrício e Marina entraram na reunião 30 

nesse momento. Ele indicou que o curso está atrasado na organização da grade. Os professores 31 

devem pensar em como incluirão horas de extensão em suas disciplinas. A Profa. Marina 32 

compartilhou a página dos atuais projetos de extensão em contabilidade e apontou que a 33 

curricularização poderia acontecer de forma escalonada. Os docentes presentes levantaram diversas 34 

questões relativas aos atuais projetos e programas e como eles podem ser inseridos na matriz; 2.3. 35 

Eleição para Coordenação de Curso: o Prof. Sandro informou sobre os prazos dos mandatos da 36 

atual coordenação de curso e chefia do departamento. Após discussões, os membros presentes 37 

deliberaram pela recondução da atual coordenação: Prof. Sandro Braz Silva, como coordenador, e 38 

Prof. Jorge Andrade, como vice-coordenador. O Prof. Francisco agradeceu a ambos pelo trabalho 39 

desempenhado na condução do curso e pela parceria entre a coordenação e o departamento. Nada 40 

mais havendo a tratar, o chefe do departamento encerrou a reunião às doze horas, na qual eu, 41 

Larissa Reis Matoso, lavrei a presente ata que após lida e aprovada será assinada pelos presentes. 42 
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