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ATA Nº. 03/2017 – Reunião Ordinária Conjunta do Departamento e da Comissão do Curso de 

Ciências Contábeis da UNIFESP – Campus Osasco realizada em 25.04.2017 
 

 

Ao vigésimo quinto dia do mês de Abril de dois mil e dezessete, às dez horas e cinquenta minutos, 1 

na sala 105 da UNIFESP Campus Osasco, no prédio situado à Rua Angélica, número 100, Jardim 2 

das Flores, Osasco, realizou-se a terceira reunião conjunta do Departamento e da Comissão do 3 

Curso de Ciências Contábeis do Campus Osasco da UNIFESP com a presença da Chefe do 4 

Departamento, Profa. Nena Geruza Cei, da Coordenadora do Curso, Profa. Marina Mitiyo 5 

Yamamoto, e dos seguintes membros: professores Abraham Bragança de Vasconcellos Weintraub, 6 

Antônio Saporito, Heloisa Candia Hollnagel, Rosenei Novochadlo da Costa e Sandro Braz Silva, e 7 

a representante discente, Bárbara Gimenez dos Santos. A reunião contou, também, com a presença 8 

da Profa. Simone Alves da Costa e os professores Hsia Hua Sheng e Laura Calixto justificaram suas 9 

ausências. 1. INFORMES: A Profa. Nena comunicou que 1.1. Concursos de Contabilidade 10 

Financeira, Perícia Contábil e Contabilidade Gerencial e Controladoria: ainda não saiu a 11 

nomeação da Profa. Simone, que está presente na reunião como convidada da chefia do 12 

Departamento, para a vaga do concurso de Contabilidade Gerencial e Controladoria. Ela 13 

acrescentou que o concurso de Contabilidade Financeira não teve candidato aprovado e que os 14 

novos docentes devem assumir suas cargas didáticas já no segundo semestre de 2017. Quanto a 15 

vaga em aberto, a professora lembrou que ela pode ser preenchida por transferência ou abertura de 16 

concurso; 1.2. Disponibilidade de horário para o segundo semestre de 2017: devem ser 17 

encaminhadas ao Prof. Júlio Zorzenon Costa, via e-mail com cópia para a chefia do Departamento, 18 

a disponibilidade de horário dos professores; 1.3. Trabalho de Conclusão de Curso (TCC): alguns 19 

alunos estão aguardando apenas o aceite de professores para iniciarem o processo de orientação de 20 

TCC. 2. ORDEM DO DIA: Houve alteração na sequência de discussão dos itens e inclusão do 21 

tópico Vaga de Professor Visitante.  2.1. Regimento do Departamento: após considerações, a 22 

Comissão decidiu incluir no Regimento Interno, como uma das competências do Conselho do 23 

Departamento de Ciências Contábeis, a deliberação sobre avaliações de docentes, tendo sido o 24 

Regimento Interno do DCC aprovado por unanimidade pelos colegiados após as inclusões, 2.2. 25 

Participação de Docentes em Comissões: foram referendados os nomes dos membros das 26 

comissões para elaboração do Regimento Interno e do novo Projeto Pedagógico do Curso (PPC), 27 

são eles: a) Comissão do Regimento Interno – Francisco Carlos Fernandes, Sandro Braz Silva e 28 

Antônio Saporito; b) Comissão de Reformulação do PPC – Nena Geruza Cei, Edilene Santana 29 

Santos, Heloisa Candia Hollnagel e Marina Mitiyo Yamamoto; 2.3. Vaga de Professor Visitante: a 30 

Profa. Nena apresentou a solicitação recebida pelo Departamento para emprestar sua vaga de 31 

professor visitante ao Programa de Mestrado Profissional em Gestão de Políticas e Organizações 32 

Públicas (MPGPOP) por 8 meses. A Profa. Heloisa esclareceu que o programa está com edital 33 

aberto para professores visitantes e que o empréstimo da vaga seria rodiziado entre os cursos de 34 

Atuarias, Administração e Contábeis. Foram apresentadas algumas dúvidas e, após discussões, 35 

aprovou-se a realização de uma reunião extraordinária no dia 11/05, às 10h, para que a Profa. 36 

Heloísa apresente o programa de mestrado a todos os docentes do curso e o empréstimo da vaga 37 

seja analisado; 2.4. Eventos de Extensão: a Profa. Marina informou que está sendo organizado um 38 

seminário que contará com a presença de um executivo do Bradesco e a Profa. Heloisa esclareceu 39 

que, para ser caracterizada como extensão, uma atividade necessita ser aprovada pela Câmara de 40 

Extensão e Cultura do campus. Após discussões, os presentes determinaram que este item será 41 

pautado em outra reunião; 2.5. Reformulação do PPC: a coordenadora solicitou que os professores 42 

lhe enviem as ementas atualizadas das disciplinas pelas quais são responsáveis e, após discussões, a 43 
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Comissão deliberada que será discutida, em uma oportunidade futura, a inserção de atividades de 44 

extensão no currículo do curso. Nada mais havendo a tratar, a coordenadora encerrou a reunião às 45 

doze horas e quarenta minutos, na qual eu, Larissa Reis Matoso, Secretária Executiva, lavrei a 46 

presente ata que após lida e aprovada será assinada pelos presentes. 47 
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