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ATA SUMÁRIA DA DUCENTÉSIMA OITAVA (208ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS
CONTÁBEIS E ATUARIAIS DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, realizada no quinto dia do mês de março de dois
mil e vinte e um, na plataforma virtual Microso� Teams (link da reunião:
h�ps://teams.microso�.com/l/meetup-
join/19%3aba1a23d80de74d7cb7c85c9f5423c658%40thread.tacv2/1614212838619?
context=%7b%22Tid%22%3a%22ec359ba1-630b-4d2b-b833-
c8e6d48f8059%22%2c%22Oid%22%3a%221f747725-cfa5-4a46-be75-67dcfe310d2b%22%7d), aplica�vo
des�nado para a realização de reuniões virtuais, com a presença dos professores: Abimael de Jesus Barros
Costa, Alex Laquis Resende, Beatriz Fá�ma Morgan, Danielle Montenegro Salamone Nunes, Diana Vaz de
Lima, Edmilson Soares Campos, Eduardo Bona Safe de Matos, Elivânio Geraldo de Andrade, Fá�ma de Souza
Freire, Francisca Aparecida de Souza, Helder Kiyoshi Kashiwakura, Jomar Miranda Rodrigues, Jorge Katsumi
Niyama, José Alves Dantas, José Antonio de França, José Lúcio Toze� Fernandes, José Marilson Mar�ns
Dantas, Lorena Almeida Campos, Ludmila de Melo Souza, Mariana Guerra, Paulo César de Melo Mendes,
Rildo e Silva, Rodrigo de Souza Gonçalves, Rubens Peres Forster, Sérgio Ricardo Miranda Nazaré e Wagner
Rodrigues dos Santos. Representantes dos discentes: Jonatas Luís Nogueira. Servidor técnico-administra�vo:
Thiago Gabriel Barbosa Ribeiro Cecílio Daher. Ausências jus�ficadas: Clésia Camilo Pereira, Ducineli Régis
Botelho, Eduardo Tadeu Vieira, Fernanda Jaqueline Lopes, José Humberto da Cruz Cunha, Paulo Augusto
Pe�enuzzo de Bri�o e Lucas Oliveira Gomes Ferreira. Aberta a sessão, o Chefe de Departamento, Professor
Sérgio Ricardo Miranda Nazaré, procedeu a seguinte pauta: 1. Relato dos Alunos – Discente João Vinícius
Soares Evangelista (Visionária): o discente relatou sobre a realização do evento de Boas-Vindas aos calouros
e que o evento teve uma grande adesão dos alunos. Ainda, o discente mencionou sobre os projetos sociais
dos quais a atlé�ca vem par�cipando e relatou que a atlé�ca foi convidada pela UFG para ministrar palestra
sobre estrutura organizacional. Por fim, o discente mencionou que a atlé�ca Visionária está trabalhando para
elaboração do Estatuto e obtenção de CNPJ e comentou sobre o projeto que está em andamento para
comemoração do dia das mulheres; e Gabriel Soares (Ábaco): O discente Gabriel Soares fez um relato sobre
os resultados alcançados pela Ábaco no ano de 2020, com destaque para o Desafio XPeed elaborado pela XP,
do qual par�ciparam 3 membros da Ábaco, obtendo primeiro lugar, e para o desafio Bootcamp elogroup, no
qual a Ábaco ficou entre os 10 finalistas. O discente mencionou, ainda, que o faturamento anual da Ábaco foi
de R$ 46.500,00 em 2020, e que o ano foi um ano muito di�cil para a Ábaco em função da pandemia pelo
Covid-19. Por fim, o discente mencionou que a ajuda de todos os professores é muito bem-vinda. 2. Relato
dos Servidores – Servidor Thiago Gabriel Barbosa Ribeiro Cecílio Daher: O servidor apresentou relato sobre
as dificuldades encontradas pelos servidores administra�vos para acessar e emi�r informações básicas de
alunos no sistema SIGAA, destacando que o gerenciamento e emissão de informações no sistema SIGAA
estão disponíveis somente aos coordenadores, fato que tem gerado prejuízos ao atendimento de solicitações
de alunos no referido sistema. O servidor também explanou sobre a possibilidade de transferência e re�rada
de mobiliário e equipamentos para a execução do serviço pelos servidores remotamente, destacando que a
FACE indicou que cabe a cada unidade a decisão pela liberação do mobiliário ou não. O servidor comentou
ainda que a técnica-administra�va Rosemary, servidora responsável pela monitoria, está aguardando a
resposta de dois professores para finalização das matrículas dos monitores. 3. Relato da Coordenação –
Professor José Lúcio Toze� Fernandes: O professor relatou as dificuldades enfrentadas pela Coordenação no
processo de matrícula e solicitou que os professores atualizem a lista de alunos, uma vez que alguns alunos
foram matriculados após o início das aulas e que a par�r de agora não haverá mais matrícula de aluno em
disciplinas, exceto na disciplina estágio, cuja matrícula ainda está ocorrendo. No que tange à disciplina TCC, o
professor comentou que os alunos já foram matriculados nas respec�vas turmas e solicitou aos professores
que confiram os alunos que constam no SIGAA. O professor comentou ainda sobre a necessidade de incluir o
plano de ensino no SIGAA com a informação de quais plataformas serão u�lizadas pela disciplina. O
professor comentou sobre o andamento do concurso para contratação de professor subs�tuto e mencionou
que nesse semestre o curso obteve mais uma bolsa de monitoria e que as 9 bolsas serão des�nadas para os
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monitores das disciplinas Contabilidade Geral 1 e Introdução à Contabilidade, destacando que o número de
bolsas é influenciado pelo número de monitores do curso. Por fim, o professor comentou que o e-mail da
coordenação mudou para coordenacao.cca@unb.br. 4. Relato da comissão que trata do processo de
contratação de professores subs�tutos – Servidor Eugênio Pacelli de Oliveira: O servidor comentou sobre o
andamento do concurso de professor subs�tuto que irá acontecer em formato virtual e que a expecta�va é
que sejam contratados 2 novos professores subs�tutos. 5 DELIBERAÇÕES: 5.1 Aprovação da Ata da 205ª
Reunião de Colegiado do CCA, realizada no dia 05/11/2020, processo SEI 23106.111229/2020-48: Aprovado
por unanimidade; 5.2 Solicitações de Autorização de Colaboração Esporádica: 5.2.1 Solicitação de
autorização de Colaboração Esporádica do Prof. José Antonio de França para a realização de perícia contábil
em processo que tramita na 13ª Vara Civil Central da Comarca de São Paulo sob o número 0103039-
87.2012.8.26.0100 como Perito Assistente no período de 09 a 23/02/2021 (carga horária: 15 horas). SEI
23106.015520/2021-77: O professor José Antonio de França pediu a palavra e relatou as dificuldades que
vêm encontrando para que os seus processos de colaboração esporádica sejam aprovados pela Faculdade de
Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Polí�cas Públicas (FACE). Aprovado ad-referendum e
ra�ficado por unanimidade; 5.2.2 Solicitação de autorização de Colaboração Esporádica do Prof. Rodrigo de
Souza Gonçalves para emissão de parecer técnico no período de 15 a 26/02/2021 (carga horária: 12 horas).
SEI 23106.020154/2021-78: Aprovado por unanimidade; 5.2.3 Solicitação de autorização de Colaboração
Esporádica do Prof. Edmilson Soares Campos para ministrar a disciplina Contabilidade tributária na Pós-
Graduação em Direito Tributário no IDP - Ins�tuto de Direito Público, no período de 05/03/2021 a
17/04/2021. SEI 23106.022843/2021-17: Aprovado por unanimidade. 6. INFORMES: 6.1 Apresentação de
comissão para disciplinar o fluxo de autorização de colaboração esporádica, GECC e A�vidades de Extensão
cons�tuída pelos professores Danielle Montenegro Salamone Nunes, Fá�ma de Souza Freire e Eduardo Bona
Safe de Matos, e pelo servidor Eugênio Pacelli de Oliveira; 6.2 Apresentação do cronograma de realizações
de Reuniões de Colegiado do CCA; 6.3 Projeto de extensão InformaCCA: O Professor Eduardo Bona comentou
sobre o andamento do projeto e sobre o formulário criado para obtenção de informações que serão
u�lizadas na atualização do site do CCA e na divulgação de informações aos alunos; 6.4 Plano Anual de
Contratações – PAC 2022: O professor Sérgio Nazaré informou o plano anual de contratações já está em
processo de elaboração, mas que o orçamento do Departamento ainda não foi aprovado. O professor José
Lúcio Toze� Fernandes apresentou a Ata Sumária da 208ª Reunião de Colegiado. Após leitura, a presente Ata
foi aprovada. O Chefe de Departamento, Prof. Sérgio Nazaré, deu por encerrada a reunião, da qual eu,
Danielle Montenegro Salamone Nunes, Professora Adjunto, lavrei a presente Ata, subscrita pelo Presidente e
pelos Professores presentes.

Documento assinado eletronicamente por Sergio Ricardo Miranda Nazaré, Chefe do Departamento de
Ciências Contábeis e Atuariais da FACE, em 11/03/2021, às 14:56, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.
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