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ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CURSO E DO DEPARTAMENTO DE 1 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS DA UNIFESP, CAMPUS OSASCO, EM 23.05.2019. 2 

 

Ao vigésimo terceiro dia do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, realizou-se, na sala 103 do 3 

prédio localizado à Rua Angélica número 100, Jardim das Flores, Município de Osasco, a Terceira 4 

Reunião Ordinária conjunta da Comissão de Curso e do Departamento de Ciências Contábeis em 5 

dois mil e dezenove, às dez horas e quarenta e cinco minutos. Estiveram presentes a Chefe do 6 

Departamento, Profa. Dra. Nena Geruza Cei, a Coordenadora de Curso, Profa. Dra. Marina Mitiyo 7 

Yamamoto e os(as)  conselheiros(as) que constam da lista de presença e assinam ao final deste 8 

documento. A professora Marina agradeceu a presença de todos e concedeu a palavra à professora 9 

Nena que solicitou a inclusão do item de pauta “Resultado do concurso público da subárea de 10 

‘Sistemas de Informações Contábeis’ e encaminhamentos”. Neste momento, a representante 11 

discente, senhorita Geovana Pimentel, solicitou a palavra para incluir o item de pauta “Validar as 12 

Atividades do Centro Acadêmico como Atividades Complementares”. Todos os presentes 13 

concordaram e os dois pedidos foram incluídos na pauta. Na sequência, a coordenação abriu a seção 14 

de Expediente submetendo a ata da reunião de 25/04/2019. A ata foi aprovada por unanimidade. A 15 

professora Marina declarou aberta a seção de Ordem do Dia com o primeiro item da pauta: Pedido 16 

de reversão de desistência processo Sei n. 23089.104589/2019-13 R.A: 120.171. Tratava-se do 17 

pleito da aluna R.A 120.171 que solicitava a reversão do cancelamento de sua matrícula na 18 

instituição. A aluna alega que realizou o trancamento, porém, este não consta nos relatórios de 19 

registros do sistema acadêmico. O assunto já havia sido tratado na última reunião, porém, a 20 

Comissão de Curso acreditava que poderia solicitar ao NAE um parecer sobre o caso. Mas, 21 

infelizmente, a questão ultrapassa as atribuições daquele núcleo. Dessa forma, a Comissão de Curso 22 

resolveu por unanimidade solicitar à aluna que apresentasse os comprovantes que gerou a 23 

solicitação, já que estes ainda não foram apresentados. Após isso, o colegiado poderá emitir uma 24 

decisão sobre o caso. Desfecho acerca do processo n. 23089.030027/2018-37 R.A: 70406 25 

(jubilado). O colegiado resolveu que não existe mais possibilidade de intervenção por parte desta 26 

Comissão na reversão de jubilamento do aluno R.A 70406, processo n. 23089.030027/2018-37.  A 27 

decisão se justifica, pois esta comissão resolveu reverter o jubilamento em 2018 (cf. fl. 24 do 28 

processo) e confeccionou um cronograma de atividades ao aluno (cf. fls. 26 e 27) e, este, nunca se 29 

https://sei.unifesp.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=128425&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000698&infra_hash=8eab188dea7a4fd03d34d069d3e5a03e324552610595b34078bd78ded5ab4027
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manifestou ou compareceu à instituição para tomar ciência acerca do processo (cf. fls. 28 e 29). O 30 

processo será encaminhado à Câmara de Graduação. Na sequência, a professora Marina concedeu a 31 

palavra à professora Nena para tratar do assunto “Resultado do concurso público da subárea de 32 

Sistemas de Informações Contábeis e encaminhamentos”. A professora Nena informou que dos 6 33 

candidatos inscritos apenas 2 compareceram e apenas um passou da etapa da prova escrita, sendo 34 

reprovado na etapa da prova didática; dessa forma, não houve candidato habilitado para a referida 35 

subárea. Então, a chefia do departamento solicitou ao conselho que a autorizasse reabrir o concurso 36 

alterando somente o perfil de doutorado para mestre e acrescentando outras áreas do conhecimento 37 

para a graduação. Todos concordaram e após discussões o departamento resolveu por unanimidade 38 

alterar o perfil da vaga, permanecendo os mesmos pontos etc. O novo perfil aprovado foi de a 39 

graduação ser em Administração, Contabilidade, Computação ou Engenharia de Produção e 40 

mestrado nas áreas de Contabilidade, Administração ou Engenharia de Produção. Dando 41 

continuidade à reunião, a palavra foi passada à representante discente Geovana que tratou do ponto 42 

“Validar as Atividades do Centro Acadêmico como Atividades Complementares”. A aluna 43 

solicitou ao colegiado que aprovassem as atividades realizadas pelo Centro Acadêmico de 44 

Contabilidade (CEACON) como válidas para a concessão de horas de atividades complementares. 45 

O pedido se justifica, na visão da aluna, para incentivar os alunos do curso a participarem das 46 

atividades. A professora Marina achou o pleito justo e válido e solicitou à representante discente que 47 

apresentasse na próxima reunião um relatório de atividades do centro acadêmico que eles acreditam 48 

que sejam válidos para a inclusão no rol de atividades complementares do curso. O pleito da 49 

representação discente foi aprovado por unanimidade e a aluna se comprometeu a trazer um 50 

portfólio das atividades na próxima reunião. “Aprovação do PPC de Ciências Contábeis”. A 51 

professora Marina trouxe a proposta das alocações das Unidades Curriculares e apresentou aos 52 

membros da Comissão. As aprovações foram feitas em blocos. A cada bloco a Comissão discutia, 53 

sugeria e, quando necessário, alterava alocações de UC de obrigatórias para eletivas e vice-versa. 54 

Após discussões e sugestões as disciplinas foram (re)alocadas e aprovadas por unanimidade. A 55 

professora Marina também informou que estaria à disposição no e-mail para receber propostas dos 56 

docentes, além de solicitar que os docentes enviassem até a próxima terça-feira, dia 28 de maio, as 57 

ementas revisadas das UC para serem discutidas e aprovadas numa reunião extraordinária que seria 58 

marcada para isso. Estando a pauta vencida e nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada e 59 
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eu, Ricardo Vieira Bertoldo, secretário, lavrei a ata que vai assinada pelos presentes.  60 
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