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1

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CURSO E DO DEPARTAMENTO DE

2

CIÊNCIAS CONTÁBEIS DA UNIFESP, CAMPUS OSASCO, EM 11.04.2019.

3

Ao décimo primeiro dia do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, realizou-se, na sala 103 do

4

prédio localizado à Rua Angélica número 100, Jardim das Flores, Município de Osasco, a Primeira

5

Reunião Ordinária conjunta da Comissão de Curso e do Departamento de Ciências Contábeis em

6

dois mil e dezenove, às dez horas e trinta minutos. Estiveram presentes a Chefe do Departamento,

7

Profa. Dra. Nena Geruza Cei, a Coordenadora de Curso, Profa. Dra. Marina Mitiyo Yamamoto e

8

os(as) conselheiros(as) que constam da lista de presença e assinam ao final deste documento. A

9

professora Marina agradeceu a presença de todos e abriu em seguida a seção de informes: a)

10

Projeto Pedagógico do Eixo Multidisciplinar: a coordenadora do curso informou que o tema será

11

debatido na próxima reunião e que enviará, após o término dessa reunião, o documento para que os

12

membros possam ler e trazer suas análises na próxima reunião ordinária que tratará da temática.

13

Também ficou decidido que o professor Sandro Braz iria revisitar as atas do NDE a partir de 2014

14

para trazer as demandas do curso em relação ao Eixo. As atas encontram-se disponíveis no sítio do

15

curso. O segundo informe foi sobre Atividades Complementares: após o falecimento do professor

16

Rosenei, responsável pelas atividades complementares do curso, a coordenação enfrentara um

17

problema com documentação de aluna que ficou perdida após o falecimento do professor. A aluna

18

havia entregado as vias originais ao docente e essas vias foram extraviadas antes de o docente

19

lançar a nota no sistema. Após discussões, ficou proibido o recebimento de vias originais de

20

atividades complementares. O aluno deverá protocolar uma cópia com a original apenas para

21

conferência. Também fora frisado que as atividades complementares não são entregues em fluxo

22

contínuo, mas em período determinado pela coordenação. Devido ao baixo quórum da reunião,

23

ficou decidido que o professor responsável pelas atividades complementares será escolhido na

24

próxima reunião ordinária. A representante discente, senhorita Geovana Pimentel, disse que iria

25

informar o corpo discente a respeito das decisões tomadas. Dando continuidade, a Comissão de

26

Curso passou a tratar do terceiro informe: Congratulações ao professor Abraham: conforme

27

noticiado, o professor Abraham Weintraub fora escolhido pelo Presidente da República, Jair

28

Bolsonaro, para ser o novo Ministro de Estado da Educação. O departamento ficara contente com a

29

notícia e decidiu fazer uma moção de congratulação ao docente para ser enviada via SEI. Proposta
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30

aprovada por unanimidade. Na sequência, a coordenação abriu a seção de Expediente submetendo

31

as atas das reuniões de 30/08/2018 e 04/12/2018. As atas foram aprovadas por unanimidade. A

32

professora Marina declarou aberta a seção de Ordem do Dia informando que o primeiro item da

33

pauta, TCC Formato Digital, teria que ser prejudicado, pois a professora Simone, que pediu a

34

inclusão do item, não pôde estar presente na reunião. O referido item será discutido na próxima

35

reunião ordinária. Dando continuidade à reunião, o segundo item da pauta, Professor(a)

36

responsável pelas Atividades Complementares, já fora solucionado anteriormente na seção de

37

informes. Ampliação de prazo de integralização de Ciro Coelho: o pedido de extensão de prazo

38

por mais um ano (até dezembro de 2019) fora aprovado por unanimidade. Pedido de equivalência

39

entre as UC de Direito Tributário e Direito e Legislação Previdenciária (Processo SEI n.

40

23089.103642/2019-51): após discussões, a Comissão de Curso decidiu aguardar orientação da

41

ProGrad sobre a possibilidade de mudança de status de disciplina eletiva para obrigatória visando

42

dar equivalência, devido não haver professor. Curricularização da Extensão: a professora Heloísa

43

apresentou sua devolutiva das questões discutidas em relação à curricularização da extensão na

44

Unifesp, pois fora membro representante do campus na Comissão de Curricularização. Após

45

discussões, ficou decido que os professores e alunos trarão suas devolutivas e reflexões sobre a

46

temática da curricularização da extensão na Unifesp. Banca para Concurso para contratação de

47

professor efetivo (substituição do Prof. Rosenei) área de Sistemas Contábeis: a professora Nena

48

apresentou a relação de candidatos inscritos (6) e perguntou aos membros do departamento quem

49

poderia organizar e presidir a banca e que não tivesse conflito de interesse com os candidatos. A

50

maioria dos professores presentes tinha alguma relação impeditiva com candidatos e, dessa forma, o

51

nome da professora Heloisa fora sugerido para organização. Prorrogação do Concurso de

52

Métodos Quantitativos/Mercado de Capitais: Para a organização da banca que contava com 8

53

candidatos inscritos ficaram, provisoriamente, os professores Saporito e para compor a banca os

54

professores Mauri Aparecido (ITA), Francisco Fernandes e João Vinícius (USP). Andamento do

55

Concurso para substituto de Economia (substituição Prof. Abraham): ficou autorizada por este

56

conselho a formação da banca a posteriori pela chefia do departamento. Estando a pauta vencida e

57

nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada e eu, Ricardo Vieira Bertoldo, Secretário

58

Executivo, lavrei a ata que vai assinada pelos presentes.
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