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Ao vigésimo quarto dia do mês de maio de dois mil e dezoito, às onze horas e trinta e cinco 1 

minutos, na sala 101 da UNIFESP Campus Osasco, no prédio situado à Rua Angélica, número 100, 2 

Jardim das Flores, Osasco, realizou-se a terceira reunião conjunta de 2018 do Departamento e da 3 

Comissão do Curso de Ciências Contábeis do Campus Osasco da UNIFESP com a presença da 4 

Chefe do Departamento, Profa. Nena Geruza Cei, da Coordenadora do Curso, Profa. Marina Mitiyo 5 

Yamamoto, e dos seguintes professores Antônio Saporito, Edilene Santana Santos, Heloisa Candia 6 

Hollnagel, Hsia Hua Sheng, Marcelo Rabelo Henrique, Sandro Braz Silva, Simone Alves da Costa e 7 

Jorge Andrade Costa. Os Abraham Bragança de Vasconcellos Weintraub, Edison Ryu Ishikura, 8 

Francisco Carlos Fernandes, Laura Calixto, Rosenei Novochadlo da Costa e Túlio de Oliveira 9 

Massoni não justificaram suas ausências. 1. INFORMES: A professora Nena iniciou a reunião 10 

agradecendo a presença de todos, informando a importância de definir as alterações do PPC e 11 

relatou quais seriam as dificuldades para a montagem da grade horária. 2. ORDEM DO DIA: 3.2. 12 

Apresentação do professor visitante Jorge Andrade: A professora Nena apresentou o professor 13 

visitante Jorge Andrade; 2.1. Aprovação grade horária 2º semestre de 2018: A professora Nena 14 

distribuiu entre os professores a sugestão de grade horária e, após discussões, foi aprovada; 2.3. 15 

Definição de número de alunos por sala : A professora Nena relatou o problema de definir um 16 

número máximo de alunos por sala e, após discussões, foi aprovado o limite máximo de 45 alunos. 17 

3.1. Autorização da aprovação da banca de seleção de docente, por e-mail, da área de 18 
Contabilidade Financeira / Métodos Quantitativos: A professora Nena informou sobre a banca 19 

do concurso, os candidatos inscritos e os membros da banca. O professor Jorge se retirou da sala 20 

neste momento. Após discussões sobre o perfil da banca, foi definida uma lista preliminar de 21 

membros; 2.2. Pleito do aluno João Felipe Cruz Lazzarini: O Prof. Jorge retornou à reunião. A 22 

professora Nena e o professor Saporito esclareceram qual seria a doença do aluno e relataram as 23 

tentativas de contato com ele. IO professor Sheng sugeriu redigir uma carta recomendando um 24 

retorno do aluno. Após discussões, foi aprovado que o processo deveria ser encaminhado para a 25 

PROGRAD; 2.4. Avaliação de disciplinas para alteração do novo PPC de Ciências Contábeis: 26 

Item prejudicado; 2.5. Reconhecimento da UC Contabilidade Gerencial como elemento de 27 

dispensa da UC Métodos Quantitativos: A professora Nena fez esclarecimentos sobre o caso da 28 

dispensa, a oferta da disciplina de métodos quantitativos por cursos. A professora Marina sugeriu 29 

que, somente os alunos que estariam efetivamente para se formar, poderiam ser dispensados. A 30 

professora Nena informou que não haveria a possibilidade de equivalência de disciplina, 31 

considerando a dispensa, o professor Sandro sugeriu que a PROGRAD fizesse o respaldo da 32 

decisão. Após discussões, foi aprovado que os alunos iriam ser informados para se matricularem na 33 

disciplina de métodos quantitativos que seria ofertada por outros cursos. A professora Marina 34 

solicitou inclusão de pauto do processo de trancamento especial de matrícula da aluna Alicia Namie 35 

Sato, fez esclarecimentos sobre o caso da aluna e, após discussões, o pedido foi aprovado por 36 

unanimidade e que seria encaminhado para deliberação na próxima reunião da Câmara de 37 

Graduação. Nada mais havendo a tratar, a Presidente encerrou a reunião às treze horas e quarenta e 38 

quatro minutos, na qual eu, Larissa Reis Matoso, lavrei a presente ata que após lida e aprovada será 39 

assinada pelos presentes. 40 
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