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ATA EX. Nº. 01/2017 – Reunião Extraordinária Conjunta do Departamento e da Comissão do 

Curso de Ciências Contábeis da UNIFESP – Campus Osasco realizada em 12.09.2017 
 

 

Ao décimo segundo dia do mês de Setembro de dois mil e dezessete, às treze horas e vinte minutos, 1 

na sala 102 da UNIFESP Campus Osasco, no prédio situado à Rua Angélica, número 100, Jardim 2 

das Flores, Osasco, realizou-se a primeira reunião extraordinária conjunta do Departamento e da 3 

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

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

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

Saporito, Heloisa Candia Hollnagel, Marcelo Rabelo Henrique, Rosenei Novochadlo da Costa, 7 

Sandro Braz Silva e Simone Alves da Costa. Os professores Hsia Hua Sheng, João Vinícius de 8 

França Carvalho, Laura Calixto e Túlio Oliveira Massoni justificaram suas ausências. 1. 9 

INFORMES: A Profa. Nena comunicou que 1.1. Eleições gerais da UNIFESP: foram prorrogadas 10 

as inscrições, até o dia 24/09, para representantes nos órgãos colegiados da UNIFESP. Os membros 11 

presentes discutiram sobre a necessidade de o curso aumentar sua representação e participação nos 12 

órgãos da Universidade e, após debates, foi deliberado que os professores: Heloisa Hollnagel e 13 

Sandro Braz irão se candidatar ao Conselho de Extensão; Edison Ishikura, Heloisa Hollnagel, 14 

Marcelo Rabelo, Sandro Braz e Simone da Costa irão se candidatar para a Congregação; 1.2. 15 

Semana Acadêmica (18 a 22/09): a Profa. Marina apresentou a programação do evento e ressaltou 16 

a importância de que mais professores colaborem na organização de eventos acadêmicos. A chefe 17 

do Departamento pediu que os docentes incentivassem seus alunos a participarem das atividades da 18 

Semana Acadêmica e o Prof. Abraham informou que o Centro de Estudos em Seguridade (CES) 19 

pode apoiar financeiramente este evento. 2. ORDEM DO DIA: 2.1. Coordenação de Estágio: em 20 

votação, foram aprovados por unanimidade os nomes dos professores Antonio Saporito (titular) e 21 

Sandro Braz (suplente) para comporem esta coordenação e a Profa. Nena agradeceu à Profa. 22 

Heloísa pelo trabalho desenvolvido como coordenadora dos estágios; 2.2. Coordenação de 23 

Atividades Complementares: foi aprovada por unanimidade a continuação do Prof. Rosenei 24 

Novochadlo na Coordenação das Atividades Complementares do curso; 2.3. Comissão de 25 

Horários: foram aprovados por unanimidade os nomes dos professores Sandro Braz e Abraham 26 

Weintraub para representarem o curso nesta comissão como, respectivamente, membro titular e 27 

membro suplente; 2.4. Avaliação Final de TCC I – Jany Caroline Ferreira: foi reapresentada a 28 

solicitação da aluna acerca de revisão de sua nota na disciplina TCC I com as devidas memórias 29 

documentais das comunicações existentes entre a aluna e os professores responsáveis pela disciplina 30 

e por sua orientação. Após esclarecimentos e com base na documentação, a Comissão, por 31 

unanimidade, ratificou a decisão tomada na última reunião e confirmou a reprovação da aluna na 32 

disciplina; 2.5. Professor Visitante: a coordenadora submeteu a proposta de trabalho recebida do 33 

Prof. Jorge Andrade Costa para o cargo de professor visitante. Após discussões, o nome do docente 34 

foi aprovado para a esta vaga. Ao término das deliberações, a Profa. Nena incluiu o informe 1.3. 35 

Trabalho de Conclusão de Curso: a chefe do Departamento solicitou que os professores a enviem 36 

suas áreas de pesquisa para que ela possa divulgar aos alunos matriculados na disciplina TCC. Ela 37 

apresentou um levantamento com o número de discentes com orientadores confirmados, informou 38 

que irá encaminhar o nome de cada orientando para seu respectivo orientador e que os alunos que 39 

não entregarem o formulário de aceite de orientação, devidamente assinado, até o dia 15/09 serão 40 

reprovados. Nada mais havendo a tratar, a coordenadora encerrou a reunião às quatorze horas e 41 

trinta minutos, na qual eu, Larissa Reis Matoso, Secretária Executiva, lavrei a presente ata que após 42 
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lida e aprovada será assinada pelos presentes. 43 
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