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ATA Nº. 05/2021 – 5ª Reunião Ordinária Conjunta do Departamento e da Comissão do Curso 

de Ciências Contábeis da UNIFESP – Campus Osasco realizada em 25.06.2021 

 

Ao vigésimo quinto dia do mês de junho de dois mil e vinte e um, às nove horas e dez minutos, em 1 

videoconferência na plataforma Google Hangouts Meet, realizou-se a quinta 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, e dos 4 

professores Edilene Santana Santos, Fabiana Lopes da Silva, George André Willrich Sales, Jorge 5 

Andrade Costa, José Marcos Carrera Júnior, Laura Calixto, Marcelo Rabelo Henrique,  Marcus 6 

Vinicius Moreira Zittei, Marina Mitiyo Yamamoto, Nena Geruza Cei e da representante discente, 7 

Lilian Cristina Garcia Downes. Os professores Antonio Saporito, Edison Ryu Ishikura, Sandro Braz 8 

Silva e Simone Alves da Costa justificaram suas ausências e os professores Fabrício Costa Resende 9 

de Campos0 e Túlio de Oliveira Massoni não o fizeram. 1. INFORMES: 1.1. Extensão: a Profa. 10 

Marina informou que cadastrou 10 projetos no SIEX e solicitou ao Departamento uma reunião 11 

extraordinária para discutir a curricularização da extensão no curso. Ela ressaltou que as alterações 12 

de PPC devem ser realizadas até julho; 1.2. Programa de Pós-Graduação: diante dos 13 

apontamentos feitos pela CAPES, os professores Marina e Marcus comunicaram que estão 14 

buscando alternativas para trazer o Mestrado em Governança para o DCC. A professora acrescentou 15 

que, em conversa com o reitor da FMU (Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas 16 

Unidas), ficou acordado que aquela instituição continuará fazendo chamadas de alunos; 1.3. 17 

Orçamento da UNIFESP: o chefe do departamento relatou sobre a apresentação da Pró-Reitora de 18 

Administração a respeito das reduções no orçamento da educação e os impactos na universidade e 19 

no curso. O Prof. Francisco irá encaminhar a apresentação da Pró-Reitora por e-mail e ele destacou 20 

que os concursos continuam em andamento, mas que não há garantia da contratação dos aprovados. 21 

O professor acrescentou que uma possibilidade de contratação de docentes seria mediante 22 

transferência com troca de vaga. O Prof. Jorge comunicou que o Prof. Benjamin Acuña possui 23 

interesse em se transferir para o curso. 1.4. Grade horária 02/2020: O Prof. Francisco comunicou 24 

que caso alguém tenha alguma dificuldade ou inconsistência na grade horária, deve entrar em 25 

contato com o Prof. Sandro ou a Profa. Nena. Ele acrescentou que o curso aguarda os 26 

departamentos de Economia e de Ciências Atuariais confirmarem os horários de Introdução à 27 

Economia I e Finanças: Produtos Financeiros. 2. ORDEM DO DIA: 2.1. Aprovação da ata 28 

04/2021 de 02/06:  após alterações, a ata foi aprovada com 3 abstenções; 2.2. Apresentação do 29 

professor da UFR (Universidade Federal de Rondonópolis) Benjamin Mardine Acuña: o Prof. 30 

Benjamin demonstrou interesse em se transferir para o curso e o chefe do departamento o convidou 31 

para entrar na reunião. O Prof. Benjamin se apresentou aos membros do colegiado e destacou o 32 

trabalho desenvolvido nos últimos anos na área acadêmica e empresarial. O Prof. Francisco 33 

ressaltou que atualmente o curso possui uma vaga em Finanças e uma em Sistemas de Informação. 34 

Os membros presentes fizeram perguntas sobre o currículo do docente e sobre suas áreas de 35 

interesse. O chefe do departamento sugeriu que seja formado uma comissão para analisar o pedido 36 

de transferência, os procedimentos que devem ser adotados e emitir parecer. O Prof. Benjamin saiu 37 

nesse momento. Em discussão, os membros aprovaram por unanimidade os seguintes nomes para 38 

comporem a comissão que avaliará o cancelamento do concurso vigente de Sistemas de Informação 39 

e o pedido de transferência: professores Nena, Francisco e Sandro (membros titulares) e professores 40 

Edilene e José Marcos (membros suplentes); 2.3 Avaliação dos pareces de 18 e 24 meses da 41 

Professora Visitante Fabiana Lopes (ad referendum): os relatórios e os pareceres foram 42 

apresentados e aprovados por unanimidade; 2.4. Avaliação do Parecer de 24 meses do Professor 43 
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Visitante George Sales (ad referendum): o relatório e o parecer apresentados foram aprovados por 44 

unanimidade. Os membros do colegiado lamentaram o fato dos contratos de professor visitante 45 

terem chegado ao fim e agradeceram todo o trabalho desenvolvido por ambos; 2.5. Representante 46 

na Comissão da Biblioteca: os membros aprovaram a substituição do Prof. Edison Ryu Ishikura na 47 

função de representante suplente do curso, na Comissão da Biblioteca, pelo Prof. José Marcos 48 

Carrera Junior; 2.6. Coordenação do Acordo de Parceria com o Sebrae: os membros presentes 49 

aprovaram por unanimidade o nome da Profa. Laura Calixto para a coordenação do referido acordo; 50 

2.7. Retorno das aulas presenciais: o Prof. Francisco informou que a PROGRAD está consultando 51 

se alguma disciplina do Departamento poderá ser ministrada presencialmente no segundo semestre 52 

de 2021. A Profa. Laura entrou na reunião nesse momento. Foi discutida a possibilidade do retorno 53 

no final do semestre e as condições de infraestrutura da EPPEN. Foi deliberado que o curso não 54 

possui condições para retornar as aulas presenciais paulatinamente e que as aulas presenciais de 55 

Contábeis só serão retomadas quando todas as disciplinas poderem ser ministradas no campus; 2.8. 56 

Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC): o Prof. Jorge solicitou a inclusão no 57 

regulamento da indicação de que os trabalhos devem seguir a normalização da ABNT. Após 58 

discussões, foi deliberado que os trabalhos poderão seguir o padrão ABNT ou APA e a escolha entre 59 

ficará a critério do discente e do orientador; 2.9. Representante na Comissão de Avaliação 60 

Docente (CAD): a Profa. Edilene manifestou interesse em representar o DCC na função de suplente 61 

no CAD. Em votação, foi aprovada a indicação da professora para a representação. Nada mais 62 

havendo a tratar, o chefe do departamento encerrou a reunião às doze horas e trinta minutos, na qual 63 

eu, Larissa Reis Matoso, lavrei a presente ata que após lida e aprovada será assinada pelos 64 

presentes. 65 


