
ATA SUMÁRIA [RETIFICADA] DA DUCENTÉSIMA DÉCIMA SEGUNDA (212ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO
DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS E ATUARIAIS DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, realizada no vigésimo quinto dia do mês de
junho 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: Alex Laquis Resende, Andréa Oliveira Gonçalves, Beatriz Fá ma Morgan, Clésia Camilo Pereira, Danielle
Montenegro Salamone Nunes, Edmilson Soares Campos, Eduardo Bona Safe de Matos, Elivânio Geraldo de Andrade,
Francisca Aparecida de Souza, Helder Kiyoshi Kashiwakura, Jomar Miranda Rodrigues, José Antônio de França, José
Humberto da Cruz Cunha, José Lúcio Toze  Fernandes, José Marilson Mar ns Dantas, Marcelo Driemeyer Wilbert,
Mariana Guerra,  Rildo e  Silva,  Rodrigo de Souza Gonçalves  e  Wagner  Rodrigues dos Santos.  Representante  dos
discentes: Jonatas Luís Nogueira. Representante dos servidores técnico-administra vos: Eugênio Pacelli de Oliveira.
Ausências  jus ficadas:  Abimael  de  Jesus  Barros  Costa,  Fá ma de  Souza Freire,  Fernanda Jaqueline  Lopes,  Jorge
Katsumi Niyama, Lorena Almeida Campos, Lucas Oliveira Gomes Ferreira, Ludmila de Melo Souza, Paulo César de
Melo  Mendes,  Rubens  Peres  Forster  e  Sérgio  Ricardo  Miranda  Nazaré.  Aberta  a  sessão,  a  Vice-Chefe  de
Departamento, professora Danielle Montenegro Salamone Nunes, procedeu a seguinte pauta: 1. Relato da Chefia – A
professora Danielle Montenegro fez um relato sobre o processo de contratação dos professores voluntários e sobre o
processo de transferência das professoras Fernanda Fernandes Rodrigues e Mayla Cris na Costa Maroni Saraiva, bem
como o recebimento de o cio do Tribunal de Contas do Estado da Bahia comunicando a moção de aplausos a profa.
Diana Vaz de Lima. 2 DELIBERAÇÕES: 2.1 Solicitações de Autorização de Colaboração Esporádica. 2.1.1 Solicitação de
autorização de colaboração esporádica do prof. Rodrigo de Souza Gonçalves para assistência técnica pericial no total
de  8  horas,  no  período  de  21  a  30  de  junho  de  2021  (SEI  23106.068473/2021-64):  Aprovado  por
unanimidade; 2.1.2 Solicitação de autorização de colaboração esporádica do prof. José Marilson Mar ns Dantas para
ministrar a disciplina Contabilidade Gerencial aplicada ao Setor Público no MBA Finanças Públicas do IBMEC, a ser
ministrado de forma on-line para secretaria de finanças do Piauí, com carga horária de 24 horas, no mês de julho de
2021 (SEI  23106.068987/2021-10):  Aprovado por unanimidade;  2.1.3  Solicitação de autorização de colaboração
esporádica do prof. Alex Laquis Resende, para ministrar 2 (dois) cursos de 30 horas cada um, na área de ciências
contábeis, na modalidade a distância, no período de 20/05/2021 a 21/06/2021, com carga horária total de 60 horas
(SEI 23106.057691/2021-73): Aprovado por unanimidade; 2.2 Solicitação de autorização para pagamento de taxa de
inscrição para apresentação de trabalhos aprovados da Profa.  Clésia Camilo Pereira e Prof.  Paulo César de Melo
Mendes  no  Congresso  Internacional  de  Contabilidade  USP:  Aprovado  por  unanimidade;  2.3  Assuntos  da
Coordenação. 2.3.1 Solicitação de autorização de contratação de Professor Voluntário: Matheus Henrique Bastos
Leite,  SEI  23106.063918/2021-10:  Aprovado  com  17  votos  a  favor  e  01  abstenção  do  discente  Jonatas
Nogueira; 2.3.2 Solicitação de autorização de Quebra de Pré-Requisito para revalidação de diploma, das disciplinas
Execução da Gestão Pública e Controle e Avaliação da Gestão Pública, em favor da Sra. Gina Paola Bruno Romero.
Após, ampla discussão, foi indicado que este pedido foi apreciado pelo colegiado devido excepcionalidade do caso:
revalidação de diploma e Pandemia de COVID-19. SEI 23106.118005/2020-67: Aprovado com 16 votos a favor e 03
abstenções das professoras: Beatriz Morgan, Clésia Pereira e Danielle Montenegro; 2.3.3 Solicitação de autorização
de abertura das seguintes turmas/disciplinas, complementando a Lista de Oferta para o período le vo 2021-01 (SEI
23106.046692/2021-92 ): a) Governança Corpora va, código CCA0121, turma B - 3N12, professor responsável José
Lúcio Toze  Fernandes; b) Introdução a Contabilidade, código CCA0103, turma H -35N34, o professor responsável
será o contratado através do processo SEI 23106.063918/2021-10; e c) Matemá ca Financeira Aplicada às Ciências
Contábeis, código CCA0153, turma B - 35N34, professora responsável Mayla Cris na Costa Maroni Saraiva: Aprovado
por unanimidade; 2.3.4 Solicitação de aprovação de parecer favorável a reintegração da aluna Ana Carollina da Silva
Braz, SEI 23106.058754/2021-17: Aprovado por unanimidade; 2.4 Solicitação de deliberação sobre os casos em que
o professor orientador possui mais de 4 solicitações de matrículas (orientações), conforme tabela abaixo discriminada
- Processo SEI 23106.069902/2021-11: Aprovado por unanimidade;

Tabela do Item 2.4 - Solicitações por orientador recebidas até as 19 horas do dia 23 de junho de 2021:

Ordem Professor Qtde. Observação

1 Beatriz Fá ma
Morgan 5

Aluno: Mário de Jesus Magalhães Conceição Filho
Mo vo: O aluno iniciou a orientação em semestre anterior e a professora tem
interesse em con nuar a orientação.



2 Bruno Vinícius R.
Fernandes 5 Todos os alunos iniciarão o TCC neste semestre

3 Diana Vaz de Lima 5
Aluno: Arthur Yamamoto
Mo vo: O aluno iniciou a orientação em semestre anterior e a professora tem
interesse em con nuar a orientação.

4 Fá ma de Souza
Freire 6 Aguardando informação

5 José Humberto da
Cruz Cunha 6 O professor iniciou a orientação antecipada de três alunos e o trabalho está

bastante adiantado. Os outros três iniciarão neste semestre.

6 Ludmila de Melo
Souza 5

Aluno: Rogério Alves da Silva
Mo vo: O aluno iniciou a orientação em semestre anterior e a professora tem
interesse em con nuar a orientação.

7 Sérgio Ricardo
Miranda Nazaré 6

Aluno: Higor dos Neves Oliveira
Mo vo: O aluno iniciou a orientação no semestre anterior e o professor tem
interesse em con nuar a orientação.
Aluno: Lucas Leite Gonçalves
Mo vo: O aluno iniciou a orientação em semestre anterior e o professor tem
interesse em con nuar a orientação.

8 Mariana Guerra 5
Aluno: Ágatha Rizze o de Ma os
Mo vo: A professora iniciou a orientação antecipada da aluna em semestre
anterior e o trabalho está bastante adiantado.

3. INFORMES: 3.1 Apresentação de comissão para Elaboração da Proposta de Programação Orçamentária do CCA –
Exercício 2021. A professora Danielle Montenegro apresentou os seguintes indicados para par ciparem da comissão,
conforme ato  da chefia desta  data:  Wagner  Rodrigues dos  Santos  (coordenador  do comissão),  Edmilson Soares
Campos e Krisley Mendes; 3.2 Processo de levantamento e organização da carga patrimonial do CCA. A professora
Danielle Montenegro explanou sobre as dificuldades que vem sendo encontradas no processo de levantamento e
organização  da  carga  patrimonial,  e  que  o  tema  vem  sendo  pauta  recorrente  dos  atuais  gestores  desde
janeiro/2021; 3.3 A profa. Danielle Montenegro apresentou a designação da Professora Clésia Camilo Pereira para
emi r parecer sobre o processo SEI 23106.045846/2021-29 – Relatório de Cumprimento de Objeto – autorização
para uso e exploração comercial à NBS; 3.4 O professor Jomar Rodrigues convidou a comunidade acadêmica para se
inscrever no Curso de Extensão: Teoria da Contabilidade, a ser realizado no período de 28/06 a 09/07. Inscrições
abertas até às 18 horas do dia 28/06/2021, pelo site do PPGCONT; 3.5 O discente Jonatas Luís Nogueira comunicou
que foi lançado o edital de Boas Vindas da UnB, período 2021/1, que será realizado no período de 19/07 a 13/08 e
convidou os professores a par cipar do projeto através do CACIC; 3.6 O prof. José Lúcio comunicou que houve uma
mudança no processo de matrícula pela Coordenação do Curso. No qual, a coordenação está autorizada pelo DEG a
atender apenas as solicitações de matrículas para alunos calouros, transferência faculta va, transferência obrigatória,
disciplinas restritas e específicas do Curso. O professor sugeriu que os alunos regulares que necessitam de matrículas
em disciplinas do CCA, que o façam através do sistema on-line de matrículas da UnB. O servidor Heverton Barbosa
de Oliveira apresentou a Ata Sumária da 212ª Reunião de Colegiado. Após leitura, a presente Ata foi aprovada. A
Vice-Chefe  do  Departamento,  Profa.  Danielle  Montenegro,  deu  por  encerrada  a  reunião,  da  qual  eu,  Heverton
Barbosa de Oliveira, Assistente Administra vo, lavrei a presente Ata, subscrita pelo Presidente e pelos Professores
presentes.

Documento assinado eletronicamente por Heverton Barbosa de Oliveira, Assistente em Administração do
Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais da FACE, em 01/07/2021, às 13:02, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Danielle Montenegro Salamone Nunes, Chefe do Departamento de
Ciências Contábeis e Atuariais da FACE, em 01/07/2021, às 15:30, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h p://sei.unb.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 6853717 e o código CRC 04C29A39.
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