
Ministério da Educação 
Universidade Federal de São Paulo 

Campus Osasco 
 

 

1 
 

 
ATA DA 7ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE CURSO DO BACHARELADO EM 
CIÊNCIAS CONTÁBEIS, REALIZADA NO DIA 13 DE MARÇO DE 2014.  
 
Aos treze dias do mês de março do ano de dois mil e quatorze às dezesseis horas, 
reuniram-se na Sala de reuniões localizada no terceiro andar (sala 41) do campus 
Osasco da Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP os integrantes da 
Comissão do Curso de Graduação em Ciências Contábeis, presentes os professores: 
Nena Geruza Cei (Presidente), Antônio Saporito, Heloisa Candia Hollnagel, Laura 
Calixto e Ricardo Hirata Ikeda. 
 
Item 1 – Aprovação da Ata da Reunião do dia 15 de janeiro de 2014; 
Após leitura pública e devidas correções, foi aprovada e assinada pelos presentes. 
 
Item 2 – Procedimentos para o reconhecimento de curso - E-Mec 
As professoras Nena e Heloisa solicitaram aos docentes do curso a atualização do 
currículo Lattes e a entrega dos documentos do memorial para compor a pasta 
docente até dia trinta e um (31) de março. Ficou também definido que seria agendada 
uma reunião com os representantes de turma no final da tarde do próximo dia vinte 
(20) de março para maiores orientações e informações sobre o horário de atendimento 
da coordenação nesse semestre. 
 
Item 3 – Aquisição de Referências para os Planos de Ensino 
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. Desta forma, ficou acordado que os docentes 
deveriam rever todos os Planos de Ensino sob sua responsabilidade e encaminhar a 
sugestão ou manter a indicação de três títulos para a bibliografia básica e cinco para a 
bibliografia complementar (descrição detalhada incluindo ISBN da última e penúltima 
edição).  
 
Item 4 – Orientação do Trabalho de Conclusão de Curso  
Este semestre, será oferecido pela primeira vez o formato de orientação virtual e com 
limitação de seis (6) alunos por docente. Os discentes serão distribuídos pela 
professora Heloisa, responsável por conduzir a Unidade Curricular (UC) Trabalho de 
Conclusão de Curso I (5608) de acordo com as linhas de pesquisa definidas pelo NDE 
e ratificadas pela Comissão de Curso que constam na Ata da 4ª Reunião da Comissão 
de Curso realizada no dia primeiro de outubro de 2013. A saber: 1) CONTABILIDADE 
FINANCEIRA E CONTROLE DAS ENTIDADES; 2) CONTROLADORIA E TOMADA 
DE DECISÃO e 3) MERCADO DE CAPITAIS E PREVIDÊNCIA. O formato de 
acompanhamento do desenvolvimento do projeto será em dois momentos 
complementares: 

a) presencial, na UC 5608, onde será verificado o fichamento, a estrutura, a 
coerência e a coesão entre os textos elaborados pelos alunos e  

b) virtual, com os orientações a cada três semanas por meio de e-mail pessoal do 
docente, onde serão sugeridos aprofundamentos nas leituras. 

 
Item 5 – Representações no Curso de Graduação em Ciências Contábeis da 
UNIFESP 
Os presentes concordaram que todos os membros designados para representar o 
curso junto ás diversas instâncias internas deverão ser eleitos por votação pela 
comissão de curso nos momentos de reunião, com direito à voto apenas os presentes 
naquele momento.   
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Item 6 – Proficiência para obtenção de dispensa de Unidade Curricular por 
alunos transferidos 
O professor Saporito e a professora Laura sugeriram que fosse utilizado o sistema de 
Banco de Questões, onde cada docente encaminharia avaliações antigas para serem 
aplicadas aos alunos que realizam a solicitação de dispensa de UC. 
 
Item 7 – Eleição da Comissão de Estágio Supervisionado 
Foram eleitas a professora Nena Geruza Cei (titular), professora Laura Calixto (titular) 
e professora Heloisa Candia Hollnagel (suplente).  
 
Item 8 – Eleição da Comissão de Trabalho de Conclusão de Curso 
Foram eleitas a professora Heloisa Candia Hollnagel (coordenadora), Edilene Santana 
Santos (vice-coordenadora) e Ricardo Hirata Ikeda (membro adjunto). 
 
Nada mais havendo a tratar, eu, Professora Nena Geruza Cei, 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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