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Ao décimo dia do mês de Agosto de dois mil e dezessete, às dez horas e cinquenta minutos, na sala 1 

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

Flores, Osasco, realizou-se a quinta reunião conjunta do Departamento e da Comissão do Curso de 3 

Ciências Contábeis do Campus Osasco da UNIFESP com a presença da Chefe do Departamento, 4 

Profa. Nena Geruza Cei, da Coordenadora do Curso, Profa. Marina Mitiyo Yamamoto, e dos 5 

seguintes professores Antônio Saporito, Edilene Santana Santos, Heloisa Candia Hollnagel, Hsia 6 

Hua Sheng, Marcelo Rabelo Henrique, Rosenei Novochadlo da Costa, Sandro Braz Silva e Simone 7 

Alves da Costa. A Profa. Laura Calixto justificou sua ausência. 1. INFORMES: A Profa. Nena 8 

comunicou que 1.1. Processo de avaliação TCC I: houve alterações nas avaliações da UC TCC I e 9 

que os alunos devem apresentar um formulário de aceite de orientação com a assinatura do 10 

orientador; 1.2. Professor visitante: a Profa. Marina informou que está verificando, com a Direção 11 

Acadêmica, a possibilidade de contratação de um professor visitante. 2. ORDEM DO DIA: Houve 12 

alteração na sequência de discussão dos itens e inclusão do tópico Indicadores de Desempenho. 2.1. 13 

Aprovação das atas 18/2016 e 02/2017: as atas foram aprovadas por unanimidade; 2.2. 14 

Formulário de aprovação TCC II: os membros discutiram formas de avaliar os alunos durante o 15 

semestre na redação do trabalho final. A Profa. Nena apresentou o caso da aluna Jany Ferreira que 16 

não foi aprovada porque não entregou o projeto, apenas o pré-projeto e o aceite de orientação, e os 17 

membros concordaram com o posicionamento da professora de não aprová-la sem a entrega do 18 

trabalho final. Após sugestões, decidiu-se manter o formulário anterior e a Profa. Heloisa irá 19 

adequar o regulamento de TCC II e submetê-lo a todos, via e-mail, para aprovação; 2.3. 20 

Indicadores de desempenho: a chefe do Departamento sugeriu a criação de indicadores de 21 

desempenho dos professores que incluísse o número de alunos de cada docente. Após discussões, a 22 

Comissão aprovou a indicação de tais indicadores. 2.4. Vaga de Contabilidade Financeira: a 23 

Profa. Nena informou que o curso ainda está com uma vaga disponível para a área de contabilidade 24 

financeira e recordou a apresentação feita pelos professores do Paraná que solicitaram transferência 25 

para o Departamento. Em votação, foi rejeitado o pedido de transferência destes professores. Após a 26 

votação, a Profa. Marina comunicou sobre o recebimento de um processo com solicitação de 27 

redistribuição e que será pautado na próxima reunião. Nada mais havendo a tratar, a coordenadora 28 

encerrou a reunião às doze horas e cinquenta minutos, na qual eu, Larissa Reis Matoso, Secretária 29 

Executiva, lavrei a presente ata que após lida e aprovada será assinada pelos presentes. 30 
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