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ATA Nº. 08/2021 – 8ª Reunião Ordinária Conjunta do Departamento e da Comissão do Curso 

de Ciências Contábeis da UNIFESP – Campus Osasco realizada em 24.09.2021 

 

Ao vigésimo quarto dia do mês de setembro de dois mil e vinte e um, às nove horas e quarenta 1 

minutos, em videoconferência na plataforma Google Hangouts Meet, realizou-se a oitava reunião 2 

ordinária de 2021 conjunta do Departamento e da Comissão do Curso de Ciências Contábeis do 3 

Campus Osasco da UNIFESP com a presença do Chefe do Departamento, Francisco Carlos 4 

Fernandes, do coordenador do Curso, Sandro Braz Silva, e dos professores Antonio Saporito, 5 

Fabrício Costa Resende de Campos, Heloísa Candia Hollnagel, Jorge Andrade Costa, José Marcos 6 

Carrera Júnior, Laura Calixto, Marcelo Rabelo Henrique, Marina Mitiyo Yamamoto, Marcus 7 

Vinicius Moreira Zittei, Nena Geruza Cei, Simone Alves da Costa e da representante discente,  8 

Lilian Cristina Garcia Downes. Os professores Edison Ryu Ishikura e Túlio de Oliveira Massoni 9 

justificaram suas ausências e a professora Edilene Santana Santos não o fizeram. 1. INFORMES: 10 

1.1. Tramitação dos concursos: o Prof. Francisco informou que as provas dos concursos de 11 

Finanças e SIC foram concluídas com sucesso graças ao empenho de todos; 1.2. Turnitin: o Prof. 12 

Sandro explicou a respeito da renovação de contrato que a Unifesp realizou com a plataforma 13 

Turnitin e pediu a todos que façam o acesso para que possam aprender sobre suas funcionalidades e, 14 

assim, compartilhar esse conhecimento com os outros professores; 2. ORDEM DO DIA: 2.1. 15 

Tradução do nome das UCs: o coordenador solicitou a colaboração dos professores para a 16 

tradução dos nomes das unidades curriculares do curso para a língua inglesa; 2.2. Pesos e Notas 17 

SISU 2022: o Prof. Sandro apresentou a planilha com os pesos e as notas mínimas do SISU do ano 18 

de 2021. Após discussões e sugestões, os membros decidiram trocar o peso entre Ciências Humanas 19 

e Ciências da Natureza. Foi aprovada a nota mínima de 350 tanto para Ciências Humanas quanto 20 

para Ciências da Natureza; 2.3. Separação de grupos para análise de ajuste para 21 

Curricularização da Extensão: o Prof. Sandro solicitou aos docentes que pensem em como a 22 

extensão pode ser curricularizada em suas disciplinas; 2.4. Cancelamento do PSS de 23 

Contabilidade Social e Ambiental: o Prof. Francisco esclareceu que o cancelamento do processo 24 

seletivo foi pedido em função do retorno da professora Heloísa Hollnagel às atividades acadêmicas. 25 

Entretanto, a Pró-Reitoria de Gestão com Pessoas solicita um parecer oficial da aprovação deste 26 

cancelamento feito pelo DCC. Em atendimento à solicitação, a matéria foi colocada em votação e 27 

foi aprovado por unanimidade o cancelamento do referido PSS. Na sequência, a chefia do 28 

departamento e a coordenação do curso agradeceram os professores Saporito e Marcelo Rabelo, que 29 

substituíram a professora Heloísa no período de sua ausência, e os membros presentem deram uma 30 

salva de palmas aos dois docentes. Nada mais havendo a tratar, o chefe do departamento encerrou a 31 

reunião às onze horas e trinta minutos, na qual eu, Larissa Reis Matoso, lavrei a presente ata que 32 

após lida e aprovada será assinada pelos presentes. 33 


