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ATA DA 6ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE CURSO DO BACHARELADO EM 
CIÊNCIAS CONTÁBEIS, REALIZADA NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2014.  
 
Aos quinze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e quatorze às dezesseis horas, 
reuniram-se na Sala de reuniões localizada no segundo andar (sala 01) do Campus 
Osasco da Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP os integrantes da 
Comissão do Curso de Graduação em Ciências Contábeis, presentes os professores: 
Edilene Santana Santos (Presidente); Ricardo Hirata Ikeda; Antônio Saporito, Heloisa 
Candia Hollnagel; Hsia Hua Sheng, Laura Calixto, Nena Geruza Cei e Tulio Oliveira 
Massoni. 
 
Item 1 – Aprovação da Ata da Reunião do dia 01 de outubro de 2013; 
Colocada em discussão, foi aprovada sem correções. Na sequência, a Presidente 
passa para o próximo item. 
 
Item 2 – Informações sobre o processo de reconhecimento do curso – inserção 
de dados no Sistema E-Mec 
As professoras Edilene e Heloisa relataram com detalhe o processo de solicitação de 
avaliação in loco por uma comissão designada pelo Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), iniciada com o preenchimento do 
formulário no Sistema E-MEC. A atividade permitiu avaliar as prioridades das ações 
considerando a preparação para a visita, que está prevista para ocorrer no primeiro 
semestre de 2014. Foi apontada a necessidade de rever a bibliografia que consta nos 
planos de ensino em função do novo pedido de solicitação de compra de livros que 
deverá ser encaminhado em março de 2014. 
 
Item 3 – Atualização de Memorial - currículo Lattes  
Foi solicitado aos docentes presentes que observem os prazos para apresentarem 
cópias dos documentos pessoais e acadêmicos (inclusive do currículo Lattes) 
atualizados no momento em que for definida a data da visita da Comissão de 
Avaliação para Reconhecimento de Curso do INEP. 
 
Item 4 – Disponibilização dos Regulamentos do Curso de Graduação em 
Ciências Contábeis da UNIFESP 
Os presentes concordaram que os Regulamentos de Atividades Complementares, 
Estágio Supervisionado e Trabalho de Conclusão de Curso, elaborados e aprovados 
em 2013, deveriam ser encaminhados por correio eletrônico para os endereços 
eletrônicos das diferentes turmas do curso pelo secretário, sr. Ricardo Bertoldo, na 
próxima semana. 
 
Item 5 – Projetos de PIBIC/PIBITI e/ou Monitoria (prazo até abril/maio) 
O professor Ikeda sugeriu que os docentes do curso submetam projetos para o 
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) e o Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 
(PIBITI). Esse último tem por objetivo estimular os jovens do ensino superior nas 
atividades, metodologias, conhecimentos e práticas próprias ao desenvolvimento 
tecnológico e processos de inovação. Além disso, relatou junto com a professora 
Edilene as experiências positivas com relação à Monitoria. Adicionalmente, comentou 
sobre a possibilidade de utilizar os bancos de dados Lafis e Economática nas 
Unidades Curriculares em trabalhos ou atividades relacionadas aos temas trabalhados 
nas aulas expositivas, visto que os alunos tem acesso livre no campus. 
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Item 6 – Preparação dos alunos para o ENADE 2015 
Assim como ocorre em outras IES, foi decidida pelos presentes a inserção de 
avaliações integradas a cada semestre, com questões do âmbito da contabilidade 
semelhantes às apresentadas no ENADE, com peso de 10% da nota de todas as 
Unidades Curriculares no termo em curso. Conforme sugestão da professora Nena, 
não haveria substitutiva para essa atividade que deveria constar no calendário de 
eventos do curso. Foi formada uma Comissão de Avaliação Integrada composta pelos 
professores Ricardo Ikeda, Antonio Saporito, Nena Cei, Edilene Santos e Heloisa 
Hollnagel. A professora Heloisa se comprometeu em encaminhar os ENADEs de 2009 
e 2012 para todos os docentes.  
 
Item 7 – Mudança da Coordenação do Curso 
Por decisão unânime da Comissão de Curso, a coordenação do curso de Ciências 
Contábeis será conduzida em 2014 pela professora Nena Geruza Cei (Coordenadora) 
e Heloisa Candia Hollnagel (Vice-coordenadora) substituindo os professores Edilene 
Santana Santos e Ricardo Hirata Ikeda, respectivamente. Essa decisão será 
oficializada na próxima Câmara de Graduação que ocorrerá em fevereiro do corrente. 
 
Nada mais havendo a tratar, eu, Professora Edilene Santana, coordenadora do curso 
de Ciências Contábeis, deu como encerrada a reunião as dezoito (18) horas, da qual 
eu, Heloisa Hollnagel registrei os seus momentos. Sem mais, assinamos a presente 
ata. 
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