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1

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CURSO E DO DEPARTAMENTO DE

2

CIÊNCIAS CONTÁBEIS DA UNIFESP, CAMPUS OSASCO, EM 25.04.2019.

3

Ao vigésimo quinto 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 Segunda

5

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

6

dois mil e dezenove, às onze horas. Estiveram presentes a Chefe do Departamento, Profa. Dra. Nena

7

Geruza Cei, a Coordenadora de Curso, Profa. Dra. Marina Mitiyo Yamamoto e os(as)

8

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

9

Marina agradeceu a presença de todos e abriu em seguida a seção de Informes: a) Processo SEI N.

10

23089.030001/2019-70 R.A n. 86518. A professora informou que o pedido fora aprovado pela

11

Câmara de Graduação condicionada à apresentação do parecer feito pelo professor Saporito. O

12

professor enviará o parecer para que o processo siga sua tramitação. b) Discussão adequação das

13

Unidades Curriculares do Eixo Multidisciplinar na grade horária de Contabilidade: a

14

professora Marina informou que a devolutiva final está programada para até o dia 10 de maio e que

15

o Departamento Multidisciplinar irá fechar o texto do novo PPC até final do mês de maio. c)

16

Comissão de Infraestrutura: a professora Nena informou que a Congregação pediu representantes

17

dos departamentos para a referida comissão. d) Roda de conversa: a professora Marina marcará

18

uma roda de conversa com o corpo discente para tratar de assuntos relacionados à saúde mental no

19

dia 04 de maio às 10 horas. Antes de terminar a seção de informes, a professora Marina aproveitou

20

para parabenizar a todos(as) pelo Dia do(a) Contador(a). Na sequência, a coordenação abriu a

21

seção de Expediente submetendo a ata da reunião de 11/04/2019. A ata foi aprovada por

22

unanimidade. A professora Marina declarou aberta a seção de Ordem do Dia submetendo o

23

primeiro item da pauta: Discussão do PPC do Eixo Multidisciplinar. O professor Daniel Huertas

24

agradeceu a oportunidade e apresentou a proposta da revisão do PPC do Eixo Multidisciplinar. Após

25

discussões, a coordenação do curso frisou acerca do prazo para a devolutiva ao Eixo no dia 10 de

26

maio. Entrega de TCC em formato digital. Permanecerá como está no regulamento atualmente.

27

Professor(a) responsável pelas Atividades Complementares. Após análises das participações em

28

comissões e outras atividades que os docentes participam, a professora Edilene foi escolhida como a

29

nova coordenadora de atividades complementares do curso. Devolutivas a respeito da
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30

Curricularização da Extensão. Segundo a coordenação, há confusão, complexidade e falta de

31

informação no processo da curricularização da extensão na Unifesp; e, dessa forma, a coordenação

32

pedirá aos professores que enviem seus projetos que se encaixem na questão para serem analisados

33

e cadastrados no SIEX. Pedido de reversão de desistência de vaga e trancamento especial

34

(Processo Sei n. 23089.104589/2019-13 R.A 120171). Após discussões, a Comissão de Curso

35

deliberou que o caso deve ser analisado pelo NAE a fim de amparar a decisão pelo colegiado.

36

Solicitação de dispensa de UC Direito e Legislação Previdenciária (Processo Sei n.

37

23089.104847/2019-53 R.A 92945). Após discussões, a Comissão de Curso decidira consultar o

38

departamento de Ciências Atuariais em relação ao oferecimento da disciplina Direito e Legislação

39

Previdenciária para uma resposta com intuito de sustentar um parecer conclusivo para esse processo.

40

Redução do tempo de espera para iniciar a reunião. Após discussões, foi aprovado 15 minutos

41

de tolerância para início das reuniões do DCC. Estando a pauta vencida e nada mais havendo a

42

tratar a reunião foi encerrada e eu, Ricardo Vieira Bertoldo, secretário, lavrei a ata que vai assinada

43

pelos presentes.
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