
Ministério da Educação 

Universidade Federal de São Paulo  
Campus Osasco 

 

ATA/DCC/EXTRA/01/2020 

 

 

         _______________________________________________________________________________________ 
Rua Angélica, 100 - Osasco - SP - CEP: 06110-295 

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CURSO E DO 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DA UNIFESP, CAMPUS OSASCO, EM 

13.03.2020. 

 

Ao décimo terceiro dia do mês de março do ano de dois mil e vinte, realizou-se, na Escola Paulista 1 

de Política, Economia e Negócios – EPPEN, a Primeira Reunião Extraordinária conjunta da 2 

Comissão de Curso e do Conselho de Departamento de Ciências Contábeis em dois mil e vinte, às 3 

nove horas e quarenta e sete minutos. Estiveram presentes, na sala 102, o Chefe de Departamento, 4 

Prof. Dr. Francisco Carlos Fernandes, o Coordenador de Curso, Prof. Dr. Sandro Braz Silva, o Prof. 5 

Dr. Antônio Saporito, o Prof. Ms. Fabrício Costa Resende de Campos, o Prof. Dr. José Marcos 6 

Carrera Júnior, a Profa. Dra. Marina Mitiyo Yamamoto, a Profa. Dra. Nena Geruza Cei, a Profa. Dra. 7 

Fabiana Lopes da Silva, o Prof. Dr. Marcus Vinicius Moreira Zittei, o Prof. Dr. George André 8 

Willrich Sales e o representante discente Matheus Vasconcelos de Souza. Justificaram ausência: o 9 

Prof. Dr. Jorge Andrade Costa e a Profa. Dra. Laura Calixto. O professor Francisco agradeceu a 10 

presença de todos e abriu a sessão com o primeiro assunto da pauta:  1) Mestrado. A professora 11 

Marina informou que conversou com o professor Ricardo Bueno, do Departamento Acadêmico de 12 

Administração, para tratarem do assunto mestrado. Ela questionou a todos se o DCC já estaria 13 

preparado para um mestrado e disse que surgiu a ideia de um convênio com as Faculdades 14 

Metropolitanas Unidas para um mestrado profissional. Dessa forma, questionou se o departamento 15 

faria um projeto por si só ou se aproveitaria esse mestrado em Governança Coorporativa da FMU e 16 

a partir daí faríamos um convênio entre as duas instituições. Caso o DCC decidisse pelo convênio, 17 

deveremos dar uma resposta à FMU para que as tratativas sejam iniciadas. Neste momento, com a 18 

palavra, o professor Francisco Carlos fez um resumo do histórico das discussões da pós-graduação 19 

no departamento desde 2014 e disse que o projeto fora postergado devido à falta de corpo docente 20 

qualificado para iniciar um mestrado à época. Finalizou sua fala dizendo que o DCC preferiu 21 

consolidar a graduação antes de retornarem ao assunto da pós-graduação e acreditava que agora 22 

seria o momento para retomarem essas discussões. A professora Marina apresentou a proposta e 23 

disse se tratar de um mestrado profissional em Governança Corporativa com duas linhas de 24 

pesquisa: Dinâmicas de Governança e Estrutura. Informou que a ideia seria a migração do 25 

programa da FMU para a Unifesp e que as condições do contrato de parceria ou convênio ainda 26 

seriam discutidas. Após discussões a proposta de parceria com a FMU para trazer o mestrado em 27 

Governança Corporativa para a Unifesp foi aprovado por unanimidade. O professor Marcus 28 

Vinicius Moreira Zittei declarou-se impedido de votar e pediu para constar em ata. 2) Projetos de 29 

Extensão: os professores comentaram sobre os projetos de extensão já cadastrados e solicitaram 30 

que os alunos que fizerem projetos que estes sejam cadastrados no SIEX, sistema oficial da 31 

extensão na Unifesp. 3) Situação dos professores substitutos: O professor Sandro informou que 32 

houve problemas de gestão de orçamento público e que as contratações dos professores substitutos 33 

foram suspensas. O coordenador do curso adiantou que a Comissão de Curso deverá pensar em 34 

estratégias para o 2º semestre como, por exemplo, alteração de ofertas de Unidades Curriculares, 35 

por exemplo. O professor Sandro disse que a coordenação está cobrando as instâncias superiores 36 

para a contratação dos professores substitutos e disse que precisará da ajuda dos professores do 37 

curso. 4) Alunos que se matriculam em períodos diferentes x PPC: o professor Sandro informou 38 

que alunos do período noturno que se matriculam em disciplinas à tarde têm de frequentar a(s) 39 

disciplina(s) à tarde e não à noite como tem ocorrido muitas vezes. Dada essa informação, o 40 

professor Sandro pediu atenção e cuidado ao corpo docente para evitar esse tipo de situação para 41 

evitarmos problemas legais ao curso. 5) Disciplinas: TCC x Planejamento Estratégico na quinta-42 
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feira: a orientação passada pelo professor Sandro foi de que até segunda-feira os alunos deverão 43 

escolher qual disciplina a fazer: TCC ou Planejamento. O representante discente Matheus 44 

questionou qual seria o impedimento da flexibilização do aluno poder cursar a disciplina em horário 45 

diferente do matriculado. O professor Sandro explicou os impedimentos legais e orientou o 46 

representante discente repassá-los aos alunos do curso. Estando a pauta vencida e nada mais 47 

havendo a tratar a reunião foi encerrada e a ata lavrada por mim, Ricardo Vieira Bertoldo, 48 

Secretário Executivo.  49 

 

________________________________ 

Prof. Dr. Francisco Carlos Fernandes 

Chefe de Departamento 

 

_______________________________ 

Prof. Dr. Sandro Braz Silva 

Coordenador do Curso

 


