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ATA N. 03/2021 – 3ª Reunião Ordinária Conjunta do Departamento e da Comissão do Curso 

de Ciências Contábeis da UNIFESP – Campus Osasco realizada em 30.04.2021 

 

Ao trigésimo dia do mês de abril de dois mil e vinte e um, às nove horas e quinze minutos, em 1 

videoconferência na plataforma Google Hangouts Meet, realizou-se a terceira 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, dos professores Antonio Saporito, Edilene Santana 5 

Santos, Edison Ryu Ishikura, Fabiana Lopes da Silva, George André Willrich Sales, Jorge Andrade 6 

Costa, José Marcos Carrera Júnior, Laura Calixto, Marcelo Rabelo Henrique, Marcus Vinicius 7 

Moreira Zittei, Marina Mitiyo Yamamoto, Nena Geruza Cei, Túlio de Oliveira Massoni e da 8 

representante discente, Gabriela Amanda Sprengel. A Profa. Simone Alves da Costa encontra-se de 9 

licença e o professor Fabrício Costa Resende de Campos estava em licença-nojo. 1. INFORMES: o 10 

coordenador informou que 1.1. Curricularização da extensão: curricularizar a extensão ensejará 11 

alterações no PPC de Contábeis e que, na universidade, poucos cursos já conseguiram atender às 12 

normativas da curricularização. O Prof. Sandro ressaltou que provavelmente será realizada uma 13 

reunião para tratar exclusivamente deste assunto. A Profa. Marina esclareceu algumas questões 14 

relativas à implementação da extensão nos currículos e aos projetos desenvolvidos pelos discentes 15 

do curso; 1.2. Alteração de Professores em UCs: houve alteração em duas disciplinas 1.3. 16 

Acolhimento dos Calouros: o CEACON e a Coordenação se apresentarão aos alunos ingressantes 17 

na quarta-feira, das 18h às 19h; 1.4. Mobilidade: aprovou ad referendum a mobilidade de alunos de 18 

instituições federais para o segundo semestre; 1.5. Biblioteca: o Sr. Andreas, chefe da Biblioteca, 19 

solicitou na Câmara de Graduação que os docentes indiquem em seus planos de aula e-books e 20 

artigos disponíveis na biblioteca do campus. O coordenador também solicitou que os docentes 21 

encaminhem à biblioteca suas solicitações de livros para compra. A Profa. Laura saiu nesse 22 

momento; 1.6. Quero/Estadão: o coordenador comunicou que enviará a todos um e-mail 23 

solicitando informações atualizadas sobre suas publicações para que ele possa responder ao 24 

formulário do Estadão. A Profa. Nena acrescentou que pretende divulgar a produção científica dos 25 

professores na página do curso. 2. ORDEM DO DIA: 2.1. Mobilidade: os membros presentes 26 

homologaram a aprovação ad referendum do Programa de Mobilidade para o segundo semestre. Em 27 

votação, o oferecimento de tal vaga foi aprovado por unanimidade; 2.2. Convênio PEC-G: os 28 

professores debateram o oferecimento de vagas a estudantes estrangeiros no período Integral e a 29 

política de permanência estudantil da UNIFESP. Após discussões, a oferta de vagas foi aprovada 30 

com 4 votos favoráveis e 7 abstenções; 2.3. Concurso de Finanças: o Prof. Sandro relembrou que 31 

o concurso tem 32 inscritos e o Prof. Francisco indicou que ao montar a banca avaliadora é 32 

necessário verificar possíveis conflitos de interesse. Os professores José Marcos, Saporito e Jorge se 33 

disponibilizaram para participar da Comissão responsável por montar a banca. O chefe do 34 

Departamento ressaltou que os nomes da banca devem ser aprovados na reunião da Comissão de 35 

Bancas do dia 04 de junho. Os docentes deliberaram que as sugestões de nomes para a banca devem 36 

ser encaminhadas por e-mail. Os professores Sandro e Túlio saíram após a discussão deste item; 37 

2.4. Manual de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC): os professores Fabiana e George 38 

entraram na reunião durante a discussão deste tópico. A Profa. Nena apresentou o regulamento do 39 

TCC e, após discussões e sugestões, foram aprovadas as atualizações até a página 5 deste 40 

documento. Os membros decidiram continuar a apreciação do manual em uma reunião 41 

extraordinária. 2.5. Site dos Projetos de Extensão: o item será discutido em reunião específica 42 

para o assunto. Nada mais havendo a tratar, o chefe do departamento encerrou a reunião às doze 43 
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horas e vinte minutos, na qual eu, Larissa Reis Matoso, lavrei a presente ata que após lida e 44 

aprovada será assinada pelos presentes. 45 


