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1

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CURSO E DO DEPARTAMENTO DE

2

CIÊNCIAS CONTÁBEIS DA UNIFESP, CAMPUS OSASCO, EM 27.09.2019.

3

Ao vigésimo sétimo dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, realizou-se, na sala 103

4

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

5

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

6

dois mil e dezenove, às dez horas e quinze minutos. Estiveram presentes o Chefe do Departamento,

7

Prof. Dr. Francisco Carlos Fernandes, o Coordenador de Curso, Prof. Dr. Sandro Braz Silva, o Prof.

8

Dr. Antônio Saporito, a Profa. Dra. Marina Mitiyo Yamamoto, o Prof. Dr. Marcelo Rabelo Henrique,

9

a Profa. Dra. Nena Geruza Cei e os professores visitantes, doutores Fabiana Lopes da Silva e

10

George André Willrich Sales. Estiveram ausentes e justificaram os professores Edilene Santana

11

Santos, Edison Ryu Ishikura, Fabricio Costa Resende de Campos, Jorge Andrade Costa, Laura

12

Calixto, Simone Alves da Costa e a representante discente Geovana Pimentel Boalento que se

13

encontrava em afastamento médico. Esteve ausente e não justificou o Prof. Dr. Tulio de Oliveira

14

Massoni. O professor Francisco agradeceu a presença de todos e abriu a seção de Informes

15

passando a palavra ao coordenador do curso, professor Sandro, que informou acerca do pedido de

16

regime de atividades domiciliares da discente Geovana Pimentel. Os professores das Unidades

17

Curriculares em que a aluna está matriculada receberam o comunicado da Secretaria de Graduação

18

para entrarem em contato com a estudante para o envio das atividades. Na sequência, o chefe de

19

departamento abriu a seção de Expediente submetendo as atas das últimas reuniões: ata da reunião

20

ordinária de 01 de agosto foi aprovada com algumas alterações. O documento corrigido estará

21

disponível para assinatura na próxima reunião. A ata da reunião extraordinária de 06 de agosto foi

22

aprovada por unanimidade. Antes de iniciar a ordem do dia, ficou decidido algumas alterações nas

23

distribuições de comissões entre os professores. O professor Francisco informou que enviará e-mail

24

aos professores solicitando novos candidatos para as Câmaras de Pós-graduação e de Extensão. Na

25

sequência, o professor Francisco declarou aberta a seção de Ordem do Dia com o primeiro item da

26

pauta: 1.1 Pedido de reversão de cancelamento de vaga SEI 23089.104589_2019_13 (RA

27

120.171). Após algumas tentativas sem sucesso para que a estudante apresentasse o atestado médico

28

com a informação da data de início de tratamento, a comissão de curso resolveu, por unanimidade,

29

indeferir o pedido de reversão de cancelamento. A comissão de curso informou que a estudante
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30

ainda terá como instâncias recursais a Câmara de Graduação e Conselho de Graduação, caso seja de

31

seu interesse. 1.2

32

23089.111013_2019_02 (RA 92932). Pedidos aprovados por unanimidade pela Comissão de Curso.

33

1.3

34

SEI_23089.114397_2019_15 (RA 95206) e SEI_23089.114798_2019_67 (RA 95204). Ficou

35

decidido que o professor Sandro encaminharia os pedidos a um(a) professor(a) relator(a) para

36

emissão de parecer que serão chancelados pela coordenação. Também ficou decidido e aprovado

37

por unanimidade pela Comissão de Curso que os pedidos dessa espécie serão encaminhados pela

38

coordenação do curso automaticamente a um(a) professor(a) relator(a). Foi examinado o pleito do

39

aluno R.A 95206, ingressante em 2014 no integral que solicita prorrogação sob o argumento de que

40

por dificuldades financeiras teve que priorizar o trabalho, o que comprometeu seu desempenho

41

acadêmico, aliado a coincidências de horários em disciplinas que precisava cursar para concluir o

42

curso. No atual semestre ele está cursando Introdução aos Estudos Atuariais e Contábeis, Finanças I,

43

Teoria da Contabilidade e TCC II. Caso venha a ser aprovada a presente solicitação, deverá cursar

44

Finanças II no próximo semestre. Dado que o TCC II está em estágio inicial e somente pode ser

45

apresentado no segundo semestre, o pleito é para que a prorrogação seja por 2 semestres. O pleito

46

foi aprovado por maioria pela Comissão de Curso para encaminhamento à Câmara de Graduação.

47

Examinou-se também a solicitação da aluna RA 95204, ingressante em 2014 no integral, que está

48

pleiteando prorrogação sob o argumento de que passou por dificuldades financeiras e psicológicas

49

em razão de ser colega muito próxima de uma de nossas alunas que faleceu durante o curso. No

50

atual semestre ela está cursando Finanças I e TCC II. Caso venha a ser aprovada a presente

51

solicitação, deverá cursar Finanças II, Direito Previdenciário e uma Eletiva no próximo semestre. O

52

pleito é para que a prorrogação seja por 1 semestre. O pleito foi aprovado por maioria pela

53

Comissão de Curso para encaminhamento à Câmara de Graduação. 1.4 Ingresso de refugiados e

54

portadores de visto humanitário processo SEI 23089.111314/2019-28. Após discussões, a

55

Comissão de Curso resolveu aprovar por unanimidade o pedido de vaga para refugiados e

56

portadores de visto humanitário, porém, aprovou com a ressalva de ter responsabilidade única e

57

exclusivamente de ordem acadêmica. Antes de encerrar a reunião, o professor Francisco

58

acrescentou à pauta a formação de comissão para acompanhamento e implantação do novo PPC do

59

curso composta pelos professores Marina Yamamoto, Nena Cei e Antônio Saporito. A comissão
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60

assessora foi aprovada por unanimidade. Estando a pauta vencida e nada mais havendo a tratar a

61

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

62

presentes.
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