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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 15.04.2020.

3

Ao décimo quinto dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte, realizou-se, na modalidade online,

4

a Segunda Reunião Ordinária conjunta da Comissão de Curso e do Conselho de Departamento de

5

Ciências Contábeis em dois mil e vinte, às dez horas e trinta minutos. Estiveram presentes via

6

Google Meet, o Chefe de Departamento, Prof. Dr. Francisco Carlos Fernandes, o Coordenador de

7

Curso, Prof. Dr. Sandro Braz Silva, o Prof. Dr. Antônio Saporito, a Profa. Dra. Nena Geruza Cei, o

8

Prof. Dr. Jorge Andrade Costa, o Prof. Dr. George André Willrich Sales, Prof. Ms. Fabrício Costa

9

Resende de Campos, o Prof. Dr. José Marcos Carrera Júnior, a Profa. Dra. Simone Alves da Costa, a

10

Profa. Dra. Fabiana Lopes, o Prof. Ms. Marcelo Rabelo, a Profa. Dra. Marina Mitiyo Yamamoto, a

11

Profa. Dra. Edilene Santana Santos, o Prof. Dr. Marcus Vinicius Moreira Zittei, a representante

12

discente Tayna Isabelle e, como convidadas, as professoras Ana Barufi e Arlete Granero. Justificou

13

ausência a Profa. Dra. Laura Calixto. O professor Francisco agradeceu a presença de todos e abriu a

14

seção de Informes apresentando as últimas notícias das instâncias da Unifesp: Câmara de

15

Graduação, Conselho de Graduação e CONSU. Na sequência, abriu a seção de Ordem do Dia com

16

o único assunto a ser discutido naquela manhã: Levantamento de Unidades Curriculares que

17

poderiam ser desenvolvidas de maneira não-presencial. Conforme definido na última reunião do

18

Conselho Universitário, realizada em 08/04, a Unifesp suspendeu o calendário acadêmico dos

19

cursos de graduação, e indicou um plano de ações para o planejamento e continuidade de atividades,

20

nas atuais circunstâncias de isolamento/distanciamento social. Considerando a possibilidade de um

21

prolongamento da suspensão de atividades presenciais devido à pandemia do novo coronavírus,

22

seria necessário avaliar as condições para uma possível retomada do calendário acadêmico da

23

graduação, ainda em condições não-presenciais. Para isso, as unidades universitárias, por meio dos

24

colegiados dos cursos e câmaras de graduação, deverão realizar levantamento sobre as UC de cada

25

curso que poderiam ser desenvolvidas de maneira não-presencial, por meio de atividades

26

domiciliares especiais. O prazo para envio deste levantamento à ProGrad é até o dia 22/04. A

27

ProGrad também informou que além do levantamento das condições dos cursos para realizar

28

atividades domiciliares especiais, a PRAE e ProGrad realizarão levantamentos para avaliar as

29

condições dos(as) estudantes para desenvolverem atividades domiciliares, bem como o
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30

levantamento acerca das necessidades de formação docente para o ensino remoto. A análise do

31

conjunto desses levantamentos permitirá o planejamento institucional para definir as condições de

32

retomada do calendário acadêmico. Dessa forma, a coordenação do curso e a chefia de

33

departamento solicitaram aos docentes do curso de Ciências Contábeis que analisassem os

34

documentos norteadores encaminhados pela gestão central, disponíveis no processo SEI n.

35

23089.106448/2020-61 e que revisassem seus planos individuais para que a coordenação do curso

36

pudesse apresentar na reunião da Câmara de Graduação a ser realizada no dia 17/04. O professor

37

Sandro informou que os planos já estavam praticamente prontos e que os docentes apenas

38

precisariam realizar alguns pequenos ajustes, dentre eles, adicionar as referências bibliográficas

39

(oriundas da Biblioteca Virtual). A coordenação solicitou que todos enviassem os dados até o dia

40

16/04 para que haja tempo hábil de ser discutido na reunião da Câmara de Graduação. Após

41

discussões, todos os professores presentes se manifestaram favoravelmente à adesão dos planos

42

para serem colocados em prática durante esta situação de calamidade pública. Estando a pauta

43

vencida e nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada e a ata lavrada por mim, Ricardo

44

Vieira Bertoldo, Secretário Executivo.

_____________________________

________________________________

Prof. Dr. Sandro Braz Silva

Prof. Dr. Francisco Carlos Fernandes

Coordenador do Curso

Chefe de Departamento
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