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1

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CURSO E DO DEPARTAMENTO DE

2

CIÊNCIAS CONTÁBEIS DA UNIFESP, CAMPUS OSASCO, EM 04.05.2020.

3

Ao quarto dia do mês de maio do ano de dois mil e vinte, realizou-se, na modalidade online, a

4

Terceira Reunião Ordinária conjunta da Comissão de Curso e do Conselho de Departamento de

5

Ciências Contábeis em dois mil e vinte, às dez horas. Estiveram presentes via Google Meet, o Chefe

6

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

7

Braz Silva, o Prof. Dr. Antônio Saporito, a Profa. Dra. Nena Geruza Cei, o Prof. Dr. Jorge Andrade

8

Costa, o Prof. Dr. George André Willrich Sales, Prof. Ms. Fabrício Costa Resende de Campos, o

9

Prof. Dr. José Marcos Carrera Júnior, a Profa. Dra. Fabiana Lopes, a Profa. Dra. Marina Mitiyo

10

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

11

Justificaram as ausências a Profa. Dra. Simone Alves da Costa e a Profa. Dra. Laura Calixto. O

12

professor Francisco agradeceu a presença de todos e abriu a seção de Informes passando a palavra

13

ao coordenador do curso, professor Sandro, para dar as últimas notícias relacionadas ao

14

encaminhamento das atividades domiciliares especiais, que foram encaminhadas semana passada à

15

ProGrad. O coordenador de curso aproveitou a oportunidade para sugerir aos professores que façam

16

projetos de extensão neste momento de pandemia e encaminhem à Câmara de Extensão. Também

17

sugeriu que o corpo docente participasse de dois cursos de capacitação para professores oferecidos

18

pela ProGrad: Design de Estratégias Pedagógicas on-line e Diálogo e colaboração online. Dando

19

continuidade à reunião, o chefe do departamento abriu a seção de Expediente submetendo as atas

20

das últimas reuniões: segunda ordinária, realizada 14 de abril de 2020 e a segunda extraordinária,

21

realizada em 29 de abril de 2020. A ata de 14 de abril foi aprovada por unanimidade e a ata de 29 de

22

abril foi aprovada com o registro de uma abstenção. Na sequência, abriu a seção de Ordem do Dia

23

com o primeiro assunto da pauta: Apresentação de sugestões à minuta de Resolução do Plano

24

de Desenvolvimento de Pessoas. A professora Marina apresentou algumas sugestões que foram

25

debatidas pelo conselho e serão levadas pelo professor Francisco à Congregação de 08 de maio. Na

26

sequência, um item de pauta foi adicionado devido à exoneração a pedido do professor Hsia Hua

27

Sheng: Vaga da subárea de Finanças. Com o pedido de exoneração do professor Sheng, o chefe

28

de departamento sugeriu que o conselho começasse a pensar no edital de concurso para a

29

substituição. A professora Edilene sugeriu aos professores do departamento que vierem a participar
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30

do concurso como candidatos fiquem de fora das discussões para preservar a lisura do certame.

31

Todos concordaram e assim foi aprovado por unanimidade. Após discussões, ficou decidido que um

32

grupo de trabalho composto pelos professores Nena Geruza Cei, José Marcos Carrera Júnior,

33

Sandro Braz Silva e Francisco Carlos Fernandes iria trabalhar nos procedimentos de atualização do

34

edital e de abertura do concurso. O grupo de trabalho foi aprovado por unanimidade. Em seguida,

35

começaram as discussões sobre o último assunto da pauta: Aprovação do relatório de atividades

36

da Profa. Fabiana Lopes da Silva. Neste momento, a professora Fabiana Lopes Silva pediu

37

licença e se retirou da conferência. O relatório final e documentação respectiva, acompanhados de

38

parecer elaborado pelo Prof. Dr. Francisco Carlos Fernandes, foram analisados pelo Conselho

39

Departamental e aprovados por unanimidade. Tendo em vista o conteúdo do relatório apresentado

40

pela docente e o conjunto de sua efetiva atuação junto ao DCC, o conselho manifestou sua opção

41

pela renovação do vínculo contratual de trabalho da professora pelo prazo de mais 12 meses, a

42

contar do último dia de vigência do contrato atual. Estando a pauta vencida e nada mais havendo a

43

tratar a reunião foi encerrada e a ata lavrada por mim, Ricardo Vieira Bertoldo, Secretário Executivo.

_____________________________

________________________________

Prof. Dr. Sandro Braz Silva

Prof. Dr. Francisco Carlos Fernandes

Coordenador do Curso

Chefe de Departamento
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