
ATA SUMÁRIA DA DUCENTÉSIMA DÉCIMA QUINTA (215ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS
CONTÁBEIS E ATUARIAIS DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, realizada no vigésimo quarto dia do mês de setembro 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: Afonso José
Walker, Andréa Oliveira Gonçalves, Antônio Carlos dos Santos, Beatriz Fá ma Morgan, César Augusto Tibúrcio Silva,
Clésia Camilo Pereira, Danielle Montenegro Salamone Nunes, Edmilson Soares Campos, Eduardo Bona Safe de Matos,
Elivânio Geraldo de Andrade, Fá ma de Souza Freire, Fernanda Fernandes Rodrigues, Francisca Aparecida de Souza,
Helder Kiyoshi Kashiwakura, Jomar Miranda Rodrigues, Jorge Katsumi Niyama, José Alves Dantas, José Antonio de
França, José Humberto da Cruz Cunha, José Lúcio Toze  Fernandes, Krisley Mendes, Mariana Guerra, Mayla Cris na
Costa Maroni Saraiva, Rubens Peres Forster, Sérgio Ricardo Miranda Nazaré, Rodrigo de Souza Gonçalves e Wagner
Rodrigues dos Santos. Representante dos discentes: Jonatas Luís Nogueira, Pedro Fernandes de Oliveira e Wellya
Lyerlen Amaral Gomes Portela. Representante dos servidores técnico-administra vos: Eugênio Pacelli  de Oliveira.
Ausências  jus ficadas:  Abimael  de  Jesus  Barros  Costa,  Alex  Laquis  Resende,  Diana  Vaz  de  Lima,  Ducineli  Régis
Botelho, Fernanda Jaqueline Lopes, José Marilson Mar ns Dantas, Lorena Almeida Campos, Ludmila de Melo Souza,
Paulo Augusto Pe enuzzo de Bri o e Rildo e Silva.  Aberta a sessão,  o Chefe de Departamento,  professor Sérgio
Ricardo Miranda Nazaré, procedeu a seguinte pauta:  1. Relato dos Alunos: o discente Pedro Fernandes fez  uma
apresentação sobre a realização do projeto de Mentoria, realizado pelo CACIC/UnB, no qual apresentou a estrutura,
período de realização, avaliação e resultados ob dos do projeto. 2. Relato dos Servidores: o servidor Eugênio Pacelli
informou  ao  colegiado  sobre  o  calendário  de  encerramento  de  a vidades  do  exercício  de  2021
(23106.097200/2021-27)  divulgado  pelo  DAF/UnB.  O  servidor  também  informou  sobre  o  novo  procedimento
adotado pelo DGP para emissão de ficha funcional para solicitação de progressão funcional no qual os solicitantes
deverão obter o referido documento através do sistema de pessoal da UnB (SIGRH). O servidor também informou aos
docentes que existe uma quan dade significa va de professores com a tulação desatualizada no sistema de pessoal
da UnB. Diante disto, o servidor informou que os docentes que estejam com a tulação desatualizada, que solicitem
ao  DGP  a  atualização  da  informação  no  sistema.  3.  Relato  da  Chefia:  o  prof.  Sérgio  Nazaré  fez  um  breve
pronunciamento  sobre  os  trâmites  administra vos  para  o  retorno  das  a vidades  presenciais  da  UnB.  4
DELIBERAÇÕES:  4.1  Solicitações  de  Autorização  de  Colaboração  Esporádica.  4.1.1  Solicitação  de  autorização  de
colaboração esporádica da profa. Diana Vaz de Lima para ministrar aula de contabilidade previdenciária no módulo
"Gestão Atuarial, Financeira e Administra va" do curso de MBA em Regimes Próprios de Previdência Social, a convite
da Associação Nacional de En dades de Previdência dos Estados e Municípios - ANEPREM, a ser realizada na data de
29  de  abril  de  2022,  com  carga-horária  total  de  5  horas,  processo  SEI  23106.097131/2021-51:  Aprovado  por
unanimidade; 4.1.2 Solicitação de autorização de colaboração esporádica do prof. Rodrigo de Souza Gonçalves para
assistência técnica pericial,  com total  de 16 horas,  no período de 20 de setembro a  19  de novembro de 2021,
processo SEI 23106.104038/2021-19: Aprovado por unanimidade; 4.1.3 Solicitação de autorização de colaboração
esporádica  do  prof.  José  Antonio  de  França  para  par cipar  de  Grupo  de  Trabalho  para  revisão  da  norma  de
Contabilidade das Organizações da Sociedade Civil (OSC) integrantes do terceiro setor a convite do Conselho Federal
de Contabilidade (CFC), com carga horária de 10 horas, no período de 01 de agosto de 2021 a 30 de novembro de
2021, processo SEI 23106.097333/2021-01: Aprovado por unanimidade; 4.2 Solicitações da Coordenação do Curso.
4.2.1  Solicitação  de  apreciação  e  autorização  de  proposta  de  Lista  de  Oferta,  período  2021/2  –  SEI
23106.106166/2021-99. O prof. José Lúcio fez um relato sobre o processo de retomada das a vidades presenciais da
Universidade de Brasília, no qual, apresentou as informações e o planejamento ins tuído pelos coordenadores de
curso e Reitoria da Universidade. Após, o relato, o professor apresentou as especificidades e os ajustes efetuados
para a elaboração da lista de oferta, período 2021/2. Outrossim, o professor também destacou que a disciplina:
Planejamento Tributário (que não constava do arquivo originalmente divulgado para  o  colegiado)  foi  ajustada e
incluída na referida proposta para autorização (o arquivo atualizado foi disponibilizado através do chat da reunião
online): Aprovado com 24 votos a favor e 01 abstenção do prof. Jomar Rodrigues; 4.2.2 Solicitação de apreciação e
autorização de quebra de pré-requisito – discente Nathan Rocha da Silva – SEI 23106.105732/2021-45. O prof. José
Lúcio, Coordenador do curso noturno, fez um breve relato sobre a especificidade da solicitação, no qual, o professor
destacou que o DEG não recomenda este po de autorização e destacou que o CCA, até o momento, também não
aprovou nenhuma solicitação desta natureza. O professor também ressaltou que este pedido para ser autorizado
deveria ser analisado, apreciado e concedido, via NDE e Colegiado, para todos os alunos através de mudança do
currículo do Curso. Diante disto, o coordenador apresentou parecer contrário a autorização da solicitação de quebra



de pré-requisito: Aprovado com 24 votos a favor e 01 abstenção do discente Jonatas Nogueira; 4.3 Solicitação de
autorização de pagamento de boleto referente à  taxa de anuidade de 2021 do Programa de Pós-graduação em
Ciências Contábeis (PPGCont) junto à Associação Nacional dos Programas de Pós-graduação em Ciências Contábeis
(ANPCONT) – Processo SEI  23106.105370/2021-92 – aprovado Ad Referendum:  Aprovado por unanimidade;  4.4
Apreciação e ra ficação do resultado da votação e da proposta de novo regulamento de TCC. O professor César
Tibúrcio agradeceu o auxílio prestado a  comissão pelos colegas e apresentou ao colegiado como foi  realizada a
pesquisa, destacou os itens mais relevantes, os ajustes discu dos e as aprovações estabelecidas. Após, discussão, o
referido item foi re rado dos informes e incluído como deliberação para aprovação: Aprovado por unanimidade; 5.
INFORMES: 5.1 Indicadores Acadêmicos, informações ins tucionais e Retrato Acadêmico – Memorando nº 48/2021
/REITORIA/GRE – SEI 23106.095560/2021-94 – Prof. Sérgio Nazaré fez um relato sobre as especificidades do pedido,
apresentou  as  informações  sobre  como  será  realizada  a  solicitação  e  ressaltou  sobre  a  necessidade  de
preenchimento do formulário disponibilizado para a coleta das referidas informações para execução da a vidade. O
servidor Heverton Barbosa de Oliveira apresentou a Ata Sumária da 215ª Reunião de Colegiado. Após leitura, a
presente Ata foi aprovada. O Chefe do Departamento, Prof. Sérgio Nazaré, 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 24/09/2021, às 16:09, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Sergio Ricardo Miranda Nazaré, Chefe do Departamento de Ciências
Contábeis e Atuariais da FACE, em 28/09/2021, às 17:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na
Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.
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/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 7197957 e o código CRC DA8E2708.
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