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1

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CURSO E DO

2

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DA UNIFESP, CAMPUS OSASCO, EM

3

06.06.2019.

4

Ao sexto dia do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, realizou-se, na sala 114 do prédio

5

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

6

Reunião Extraordinária conjunta da Comissão de Curso e do Departamento de Ciências Contábeis

7

em dois mil e dezenove, às dez horas e quinze minutos. Estiveram presentes a Chefe do

8

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

9

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

10

documento. A professora Marina agradeceu a presença de todos e, antes de declarar aberta a seção

11

de Ordem do Dia com o ponto único da pauta: Aprovação do PPC de Ciências Contábeis, a

12

coordenação do curso pediu autorização aos presentes para informar acerca do processo Sei

13

23089.107079/2019-90 que tratava de recomendações da reitoria referentes ao plano de trabalho,

14

prestação de contas e outros assuntos relacionados aos docentes. A professora Nena pediu aos

15

docentes que tivessem sugestões sobre a questão, para enviarem por e-mail, pois teria reunião

16

convocada pela direção do campus sobre o tema no dia 11 de junho. Na sequência, a comissão

17

passou a tratar da pauta única da reunião. Após discussões sobre as ementas revisadas pelos

18

professores, todas foram aprovadas por unanimidade e ficou decidido ainda que a professora

19

Simone revisasse as bibliografias de cada plano de ensino de acordo com o padrão do MEC, sendo

20

3 bibliografias obrigatórias e 5 bibliografias complementares. Caso não estivessem de acordo, a

21

professora iria cobrar a regularização ao(à) professor(a) responsável por aquela UC. Em relação às

22

Unidades Curriculares Eletivas a comissão, após algumas alterações, decidiu que a coordenação

23

faria uma nova verificação sobre a quantidade. Em relação ao Estágio, a comissão decidiu que

24

permaneceria como está atualmente, porém, achava necessário que o curso repensasse acerca da

25

questão e, dessa forma, criou uma comissão composta pelos professores Sandro e Saporito e a

26

aluna Geovana para tratarem sobre o estágio no curso de Ciências Contábeis. Em relação às

27

Atividades Complementares nada foi mudado e em relação à Curricularização da Extensão, fica

28

aprovado o que fora proposto no PPC. Estando vencido o assunto único da pauta, a professora Nena

29

pediu a palavra para informar que a professora Heloisa havia sido solicitada a prestar serviços à
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30

CAPES e, dessa forma, disse que solicitaria uma vaga para substituir a docente no curso. Como

31

tratava-se de uma cessão, a chefe do departamento pedirá orientações à Pró-reitoria de Gestão com

32

Pessoas em como proceder para a reposição. Os conselheiros parabenizaram a professora e a

33

desejaram boa sorte na nova função. A professora Heloisa agradeceu a todos e disse que aceitava o

34

novo desafio com entusiasmo para ganhar novos aprendizados. Estando a pauta vencida e nada mais

35

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

36

vai assinada pelos presentes.
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