
Ministério da Educação 

Universidade Federal de São Paulo 

Departamento de Ciências Contábeis 

Campus Osasco 

ATA/DCC/09/2021 

__________________________________________________________________________________________ 
 

 

ATA Nº. 09/2021 – 9ª Reunião Ordinária Conjunta do Departamento e da Comissão do Curso 

de Ciências Contábeis da UNIFESP – Campus Osasco realizada em 29.10.2021 

 

Ao vigésimo nono dia do mês de outubro de dois mil e vinte e um, às dez horas, em 1 

videoconferência na plataforma Google Hangouts Meet, realizou-se a nona reunião ordinária de 2 

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

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

coordenador do Curso, Sandro Braz Silva, e dos professores Antonio Saporito, Edison Ryu Ishikura, 5 

Heloisa Cândia Hollnagel, Jorge Andrade Costa, José Marcos Carrera Júnior, Laura Calixto, 6 

Marcelo Rabelo Henrique, Marcus Vinicius Moreira Zittei, Marina Mitiyo Yamamoto, Nena Geruza 7 

Cei, Simone Alves da Costa. Os professores Edilene Santana Santos e Fabrício Costa Resende de 8 

Campos justificaram suas ausências e o professor  Túlio de Oliveira Massoni não o fez. Antes do 9 

início da pauta, os presentes aceitaram o pedido de inclusão de informe sobre o Programa de 10 

Mestrado. 1. INFORMES: 1.1. Tramitação dos concursos realizados: o chefe do departamento 11 

comunicou que os processos dos concursos estão em tramitação normal e aguardando homologação 12 

na próxima reunião da ConPessoas e que eles devem entrar para aprovação final no CONSU de 08 13 

de novembro; 1.2. Projeto de Pesquisa da Profa. Ana Vasconcelos (UFPE): o Prof. Francisco 14 

informou que o SEBRAE começou a participar do projeto e que a Profa. Heloísa também está 15 

participando dele. O chefe do Departamento solicitou que os docentes incentivem seus alunos a 16 

incorporarem temas do referido projeto em suas pesquisas. O Prof. Marcelo entrou nesse momento. 17 

A Profa. Heloísa relatou que elaborará um projeto de extensão para incorporar os trabalhos desta 18 

pesquisa em sua disciplina e convidou os professores a participarem do mesmo. O Prof. Edison 19 

entrou nesse momento. Os professores Francisco e Heloísa sanaram as dúvidas dos membros 20 

presentes em relação ao projeto de pesquisa e de extensão; 1.3. Trabalho de Conclusão de Curso 21 

(TCC): o Prof. Sandro relembrou que os docentes devem se guiar pelo manual do TCC durante as 22 

orientações. Ele fez apontamentos relativos à programação das defesas de TCC, às questões de 23 

plágio e ao regulamento para entrega dos trabalhos. A Profa. Nena solicitou que os professores se 24 

atentem aos prazos de defesa e entrega dos trabalhos. O Prof. Francisco assinalou algumas 25 

dificuldades que ocorrem durante as orientações e agendamento das defesas; 1.4. Atividades 26 

desenvolvidas pela Profa. Heloísa: a Profa. Heloísa relembrou que retornou às atividades docentes 27 

no segundo semestre de 2021. Ela relatou as atividades que desenvolveu nesse período e 28 

acrescentou que iniciará pós-doutorado na PUC; 1.5. Programa de Mestrado: o Prof. Marcus 29 

informou que o acordo de cooperação está na etapa final de assinatura pela Reitoria e que já está 30 

aprovado no Conselho Universitário da FMU. A Profa. Marina expôs algumas dificuldades que 31 

ocorreram no processo de assinatura do convênio. O Prof. Saporito aproveitou para informar que 32 

está no processo de assinatura o acordo com o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF); 2. 33 

ORDEM DO DIA: 2.1. Aprovação da ata 07/2021 de 27/08: após alterações, foi aprovada com 34 

uma abstenção; 2.2. Projeto de internacionalização: o coordenador apresentou uma planilha com 35 

todas as disciplinas oferecidas pelo curso e uma proposta de tradução dos nomes das mesmas para a 36 

língua inglesa. A Profa. Laura saiu da reunião nesse momento. Os docentes decidiram que eles irão 37 

analisar os nomes sugeridos e terão até o dia cinco de novembro para entregar a devolutiva à 38 

coordenação; 2.3. Vaga de graduação adicional para Refugiados, Apátridas e Portadores de 39 

Visto Humanitário: em votação, o curso decidiu destinar 1 vaga de graduação adicional para o 40 

turno integral e 1 vaga para o turno noturno; 2.4. Criação de Comissão para Estudo da 41 

Curricularização no Curso: a coordenação sugeriu a criação de uma comissão elaborar uma 42 

proposta de curricularização da extensão no curso. Foram aprovados os nomes dos professores 43 
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Heloísa, Marina e Sandro para comporem esta comissão; 2.5. Solicitação de Inclusão 44 

Extemporânea (SEI 23089.023042/2021-24): em avaliação, o pedido da discente de RA 134286 45 

foi aprovado por unanimidade; 2.6. Solicitação de Inclusão Extemporânea (SEI 46 

23089.021552/2021-67): em avaliação, a solicitação do discente de RA 114.527 foi aprovada por 47 

unanimidade; Antes do término da reunião, a coordenação e o departamento informaram que hoje 48 

foi a última reunião com a participação do Prof. Marcus Zittei. O coordenador do curso e o chefe do 49 

departamento agradeceram ao docente pelo trabalho desenvolvido e expressaram o desejo de 50 

continuarem trabalhando com ele no acordo do mestrado. Todos os presentes agradeceram o Prof. 51 

Marcus Zittei e deram uma salva de palmas. Nada mais havendo a tratar, o chefe do departamento 52 

encerrou a reunião às doze horas e trinta minutos, na qual eu, Larissa Reis Matoso, lavrei a presente 53 

ata que após lida e aprovada será assinada pelos presentes. 54 


