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ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CURSO E DO DEPARTAMENTO DE 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS DA UNIFESP, CAMPUS OSASCO, EM 25.10.2019. 

 

Ao vigésimo quinto dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, realizou-se, na sala 103 1 

do prédio localizado à Rua Angélica número 100, Jardim das Flores, Município de Osasco, a Sexta 2 

Reunião Ordinária conjunta da Comissão de Curso e do Departamento de Ciências Contábeis em 3 

dois mil e dezenove, às dez horas e quinze minutos. Estiveram presentes o Chefe do Departamento, 4 

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

Dr. Antônio Saporito, o Prof. Dr. Marcelo Rabelo Henrique, a Profa. Dra. Nena Geruza Cei, a Profa. 6 

Dra. Edilene Santana Santos, o Prof. Dr. Jorge Andrade Costa, o Prof. Dr. José Marcos Carrera 7 

Júnior, a professora visitante Fabiana Lopes da Silva e a representante discente, senhorita Geovana 8 

Pimentel Boalento. Estiveram ausentes e justificaram os professores Edison Ryu Ishikura, Fabricio 9 

Costa Resende de Campos, Laura Calixto, Simone Alves da Costa, Marina Mitiyo Yamamoto e 10 

George André Willrich Sales. Esteve ausente e não justificou o Prof. Dr. Tulio de Oliveira Massoni. 11 

O professor Francisco agradeceu a presença de todos e abriu a seção de Informes passando a 12 

palavra ao coordenador do curso, professor Sandro, que informou acerca do resultado do Enade que 13 

não fora tão satisfatório como o da última edição. O coordenador do curso ainda informou que trará 14 

os dados em reuniões futuras para que a Comissão de Curso possa analisa-los. Na sequência, o 15 

professor Sandro informou que o PPC do curso foi aprovado na última reunião do Conselho de 16 

Graduação e aproveitou a oportunidade para agradecer o trabalho e apoio de todos professores do 17 

curso, especialmente os professores Marina Yamamoto, Nena Cei e Antonio Saporito que 18 

encabeçaram o desafio. Neste momento, a representante discente solicitou que o PPC fosse 19 

apresentado ao corpo discente para que eles possam tirar dúvidas e solicitarem esclarecimentos. O 20 

coordenador do curso informou que acha o pedido válido e que no próximo semestre dará uma 21 

devolutiva aos discentes. Continuando com a palavra, o professor Sandro apresentou a Grade 22 

Horária do 1º semestre de 2020 e disse que enviaria à Comissão de Horários para divulgação. Na 23 

sequência, o chefe de departamento abriu a seção de Expediente submetendo a ata da última 24 

reunião realizada dia 27 de setembro, que foi aprovada por unanimidade. Na sequência, o professor 25 

Francisco declarou aberta a seção de Ordem do Dia com o primeiro item da pauta: Trancamento 26 

excepcional de matrícula do discente de número de matrícula nº 114.529. O pedido foi aprovado 27 
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por unanimidade. Horas Complementares do Centro Acadêmico. A representante discente trouxe 28 

um feedback em relação ao andamento da solicitação e após discussões ficou decidido que a 29 

representante enviaria com antecedência a proposta a todos os membros do conselho para que o 30 

assunto possa ser finalmente deliberado na próxima reunião. Oferta de UC multicampi do campus 31 

Zona Leste. A comissão de curso decidiu por unanimidade aceitar as disciplinas ofertadas pelo 32 

campus Zona Leste para o 1º semestre de 2020 como eletivas ao curso de Ciências Contábeis. 33 

Transferência Interna. O professor Sandro informou à comissão sobre as providências tomadas 34 

pela coordenação de curso em relação às transferências internas. Foram 11 candidatos do integral 35 

pedindo a transferência para o noturno, sendo que o curso ofereceria 8 vagas. Os 3 candidatos que 36 

não conseguiram prosseguir, entraram com recurso e o professor Sandro pediu autorização à 37 

comissão de curso para que esses candidatos entrassem na lista, já que poderia haver algum 38 

problema com algum candidato selecionado e esses 3 poderiam assumir a colocação de algum 39 

candidato impossibilitado. A comissão de curso aprovou por unanimidade. Estágio probatório dos 40 

professores Marcelo Rabelo, Simone Alves, Fabricio Resende e Jorge Andrade. Os professores 41 

Marcelo Rabelo Henrique, Simone Alves da Costa, Fabrício Costa Resende de Campos e Jorge 42 

Andrade Costa apresentaram seus planos de trabalho contendo as atividades desenvolvidas e as que 43 

pretendem realizar nos próximos anos de estágio probatório. Em votação, os docentes foram 44 

aprovados por unanimidade nas etapas de seus estágios probatórios. Concursos: mudança no 45 

formulário do concurso de Sistemas de Informações Contábeis. A professora Nena informou que 46 

houve uma mudança no formulário de editais da Unifesp e, por isso, trouxe novamente o 47 

documento para aprovação do Conselho. Neste momento, a professora Edilene sugeriu que no perfil 48 

do candidato fosse acrescentada a graduação em Sistemas de Informações. Como o edital já fora 49 

aprovado na Congregação, caso o Conselho resolvesse alterar novamente o perfil, o processo 50 

deveria reiniciar. Após votação, 6 votos foram favoráveis à manutenção do perfil já aprovado em 51 

Congregação e 1 voto, da professora Edilene, foi para que se revisasse o perfil do edital. Manteve-52 

se o perfil já aprovado. Montagem da banca do PSS da vaga do professor Abraham Weintraub. 53 

Após discussões, ficou decidido por unanimidade que os nomes que comporão o processo seletivo 54 

simplificado seriam aprovados por e-mail. Aproveitamento para as vagas dos professores Heloisa 55 

e Sheng. Por maioria de votos, o Conselho de Departamento aprovou a decisão em aproveitar o 56 

banco de candidatos aprovados em concurso, convocando a Profa. Jeíce Catrine Cordeiro 57 



Ministério da Educação 

Universidade Federal de São Paulo  
Campus Osasco 

 

 
ATA/DCC/06/2019 

 

 

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

Moreira, aprovada em segundo lugar no Concurso regido pelo edital 166/2018, para substituir o 58 

Prof.  Hsia Hua Sheng no período de seu afastamento referente à Portaria nº 1.906, de 10 de maio 59 

de 2019. Por maioria de votos, o Conselho de Departamento aprovou a decisão de aproveitar o 60 

banco de candidatos aprovados em concurso, convocando a Profa. Claudia Terezinha Kniess, 61 

aprovada em segundo lugar no Concurso regido pelo EDITAL Nº 684/2018, para substituir a Profª 62 

Heloisa Candia Hollnagel no período de seu afastamento referente à PORTARIA Nº 2.746, DE 11 63 

DE JUNHO DE 2019, na qual foi cedida à CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 64 

de Nível Superior. Justificam-se estas decisões devido à necessidade de ofertar as Unidades 65 

Curriculares obrigatórias que os referidos professores afastados ministravam. Assim sendo, a 66 

Comissão de Curso e o Conselho Departamental, após criterioso exame, entendem que a 67 

convocação das candidatas é adequada ao planejamento de reestruturação do Projeto Pedagógico do 68 

curso de Ciências Contábeis, que está em andamento. Na sequência, o professor Francisco solicitou 69 

a inserção do item de pauta sobre a Livre-docência de Marketing solicitando que fossem escolhidos 70 

um professor titular e um suplente para a comissão que formará a banca de livre-docência de 71 

Marketing. Após discussões, os nomes dos professores Francisco (titular) e Nena Cei (suplente) 72 

foram escolhidos por unanimidade pelo Conselho de Departamento. Estando a pauta vencida e nada 73 

mais havendo a tratar a reunião foi encerrada e eu, Ricardo Vieira Bertoldo, secretário, lavrei a ata 74 

que vai assinada pelos presentes.  75 

 

_____________________________ 

Prof. Francisco Carlos Fernandes 

Chefe do Departamento 

 

______________________________ 

Prof. Marcelo Rabelo Henrique 
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Profa. Nena Geruza Cei 
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Prof. Sandro Braz Silva 

Coordenador do Curso 
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Profa. Edilene Santa Santos 
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Profa. Fabiana Lopes 
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Profa. Fabiana Lopes da Silva 
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