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ATA Nº. 10/2021 – 10ª Reunião Ordinária Conjunta do Departamento e da Comissão do 

Curso de Ciências Contábeis da UNIFESP – Campus Osasco realizada em 26.11.2021 

 

Ao vigésimo sexto dia do mês de novembro de dois mil e vinte e um, às oito horas e quarenta 1 

minutos, em videoconferência na plataforma Google Hangouts Meet, realizou-se a décima 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 Artur Franco Bueno,  5 

Fabrício Costa Resende de Campos, Heloisa Cândia Hollnagel, José Marcos Carrera Júnior, 6 

Marcelo Rabelo Henrique e Nena Geruza Cei. Os professores Antonio Saporito, Edison Ryu 7 

Ishikura, Edilene Santana Santos, Jorge Andrade Costa, Laura Calixto, Marina Mitiyo Yamamoto e  8 

Simone Alves da Costa justificaram suas ausências e o professor  Túlio de Oliveira Massoni não o 9 

fez. 1. INFORMES: 1.1. Grade Horária para 1/2022: o Prof. Sandro comunicou que já foi 10 

enviado, pela Comissão de Horários, o link para os docentes informarem suas disponibilidades de 11 

horário para o próximo semestre; 1.2. Posse do Prof. Artur Franco Bueno (professor substituto): 12 

o coordenador do curso informou que o docente tomou posse em 08 de outubro e iniciou os 13 

trabalhos na disciplina de Economia II junto com o Prof. Francisco. O chefe do departamento 14 

acrescentou que o contrato tem duração de um ano e é renovável por mais um. O Prof. Fabrício e a 15 

Profa. Heloísa chegaram ao início da discussão da ordem do dia. 2. ORDEM DO DIA: 2.1. 16 

Projeto de Extensão e Pesquisa da Profa. Ana Lúcia (UFPE): o Prof. Francisco fez um breve 17 

resumo sobre o andamento das atividades do referido projeto e, em seguida, passou a palavra para a 18 

professora Ana Lúcia. A docente explicou que está desenvolvendo uma pesquisa intervencionista 19 

com rede de cooperação técnica institucional para melhoria de desempenho de empreendimentos do 20 

setor de beleza. Ela fez a apresentação do projeto, das parcerias firmadas com prefeituras e 21 

empresas e ressaltou a qualidade dos pesquisadores das equipes intervencionistas. A professora 22 

acrescentou que o projeto foi lançado oficialmente em 04/10 e convidou todos os docentes do 23 

departamento a participarem dele. A Profa. Ana Lúcia sanou as dúvidas dos membros presentes e 24 

agradeceu as sugestões apresentadas. Ao final deste item, a Profa. Ana Lúcia deixou a reunião. 2.2. 25 

Aprovação das atas 08/2021 de 24/09 e 09/2021 de 29/10: após alterações, foram aprovadas por 26 

unanimidade; 2.3. Avaliação e aprovação das UCs em inglês: item prejudicado. Nada mais 27 

havendo a tratar, o chefe do departamento encerrou a reunião às nove horas e quarenta minutos, na 28 

qual eu, Larissa Reis Matoso, lavrei a presente ata que após lida e aprovada será assinada pelos 29 

presentes.  30 


