
ATA SUMÁRIA  DA DUCENTÉSIMA DÉCIMA SEXTA (216ª)  REUNIÃO ORDINÁRIA  DO DEPARTAMENTO DE  CIÊNCIAS
CONTÁBEIS E ATUARIAIS DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, realizada no vigésimo nono dia do mês de outubro 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,  Afonso José  Walker,  Alex  Laquis  Resende,  Andréa  Oliveira  Gonçalves,  Clésia  Camilo  Pereira,
Danielle Montenegro Salamone Nunes, Eduardo Bona Safe de Matos, Fá ma de Souza Freire, Francisca Aparecida de
Souza, Helder Kiyoshi Kashiwakura, Jomar Miranda Rodrigues, José Alves Dantas, José Lúcio Toze  Fernandes, José
Marilson Mar ns Dantas, Krisley Mendes, Ludmila de Melo Souza, Marcelo Driemeyer Wilbert, Mayla Cris na Costa
Maroni Saraiva, Paulo César de Melo Mendes, Rodrigo de Souza Gonçalves, Rubens Peres Forster, Sérgio Ricardo
Miranda Nazaré e Wagner Rodrigues dos Santos. Representante dos discentes: Jonatas Luís Nogueira e Wellya Lyerlen
Amaral Gomes Portela. Representante dos servidores técnico-administra vos: Eugênio Pacelli de Oliveira. Ausências
jus ficadas:  Beatriz Fá ma Morgan,  Diana Vaz de Lima, Ducineli  Régis Botelho,  Fernanda Jaqueline Lopes,  Jorge
Katsumi Niyama, José Antonio de França, Lorena Almeida Campos, Mariana Guerra 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  Jonatas  Nogueira  fez  um  relato  sobre  a  realização  de  reunião  do  DCE  sobre  a  retomada  das  aulas
presenciais da UnB no qual explanou sobre a realização de uma pesquisa feita pelo DCE com os discentes sobre o
tema e explanou sobre as informações mais relevantes. 2. Relato dos Servidores: o servidor Eugênio Pacelli fez uma
observação sobre a quan dade de processos abertos na unidade do CCA no Sistema Eletrônico de Informações. O
servidor  apresentou  a  proposta  de  criação  de  pastas  com  os  nomes  dos  usuários  do  CCA  na  área  de
acompanhamento especial  do sistema,  onde serão incluídos os  processos  abertos,  para  posterior  localização do
usuário responsável,  e após esse procedimento os referidos arquivos serão encerrados na unidade. 3. Relato  da
Chefia:  o  prof.  Sérgio  Nazaré  fez  uma apresentação  da  programação  do  7º  Congresso  UnB  de  Contabilidade  e
Governança  que  será  realizado  no  período  de  17  a  19  de  novembro,  no  qual  explanou  sobre  a  logís ca,
patrocinadores, planejamento, agenda e a vidades que serão realizadas no evento. 4 DELIBERAÇÕES: 4.1 Solicitação
de autorização de afastamento do prof. José Antonio de França para par cipar da Conferência Interamericana de
Contabilidade -  CIC realizada e patrocinada pela Associação Interamericana de Contabilidade -  AIC,  realizada no
período de 19 a 21 de outubro de 2021, processo SEI: 23106.106250/2021-11 (Aprovado Ad Referendum): Aprovado
por  unanimidade;  4.2  Solicitações  de autorização de colaboração esporádica;  4.2.1  Solicitação  da  profa.  Krisley
Mendes para apreciação de relatório de a vidades autorizadas e exercidas em regime de colaboração esporádica
junto  ao  Ins tuto  de  Pesquisa  Econômica  Aplicada  –  IPEA,  no  período  entre  2018  e  2020  –  SEI
23106.107982/2021-10: Aprovado por unanimidade; 4.2.2 Solicitação de autorização de colaboração esporádica da
profa. Krisley Mendes junto ao Programa Execu vo de Cooperação entre a CEPAL e o IPEA para realização do estudo
"Efeitos da remoção de medidas não-tarifárias (MNTs) na cadeia produ va do leite no Brasil", com carga horária de
216  horas,  a  ser  realizada  no  período  de  10  de  novembro  de  2021  a  10  de  maio  de  2022,  processo  SEI:
23106.116332/2021-65: Aprovado por unanimidade; 4.2.3 Solicitação de autorização de colaboração esporádica do
prof. Jomar Miranda Rodrigues para Avaliação Externa Virtual in Loco de Autorização de Curso, com carga horária de
16 horas, a ser realizada nos dias 18 e 19 de outubro de 2021, processo SEI: 23106.111744/2021-17 (Aprovado Ad
Referendum): Aprovado por unanimidade; 4.3 Solicitação de apreciação e autorização do Projeto piloto de Acordo
de Parceria para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação – APPDI junto ao Conselho Nacional de Desenvolvimento
Cien fico e Tecnológico -  CNPq -  SEI  23106.072919/2021-55.  O prof.  José Marilson fez um breve relato sobre o
projeto. O prof. Sérgio Nazaré fez um apontamento sobre a necessidade de elaboração de novo parecer de mérito em
virtude de solicitação da Direção da FACE baseada na Resolução CAPRO 0001/2019. A profa.  Andréa Gonçalves,
designada para emissão do parecer do projeto, explanou sobre as especificidades do pedido de criação do projeto, no
qual relatou sobre a indisponibilidade de informações para a elaboração do parecer de mérito conforme solicitado
pela Direção da FACE. O prof. José Marilson, coordenador da proposta do projeto, fez um relato sobre a solicitação no
qual apresentou as especificidades da elaboração da proposta e solicitou a aprovação com base nas informações
disponibilizadas. Após, ampla discussão foi indicada a votação da aprovação do parecer emi do pela profa. Andréa
Gonçalves. O professor Eduardo Bona solicitou abstenção da votação. Após a apuração, o parecer foi aprovado com
08 votos a favor e 07 abstenções;  4.4 Solicitações da Coordenação do Curso. 4.4.1 Solicitação de autorização de
alterações da Lista de Oferta 2021-2 ─SEI 23106.106166/2021-99, documento 7323273. O prof. José Lúcio fez um
relato sobre as jus fica vas para as referidas alterações e também destacou a informação da não oferta da turma D
da disciplina CCA0076 – Legislação Comercial, uma vez que será necessário este cancelamento, mas esta informação



não estava descrita no despacho apresentado (documento 7323273): Aprovado com 16 votos a favor e 01 abstenção
do discente Jonatas Nogueira; 4.5 Solicitações do Núcleo Docente Estruturante. 4.5.1 Solicitação de autorização de
complementação dos pré-requisitos das disciplinas opta vas para o novo currículo ─ SEI  23106.114636/2021-98,
documento 7287710. O prof. José Lúcio apresentou as especificidades e jus fica vas da solicitação: Aprovado por
unanimidade; 5. INFORMES: 5.1 O prof. Sérgio Nazaré fez um breve relato sobre o Projeto de Mestrado Profissional
do CCA. Explanou sobre o representante do CCA no Conselho da FACE, prof. José Antonio de França, que em virtude
da solicitação de desligamento, a pedido, do prof. Jomar Rodrigues, será indicado para posse no cargo. O Prof. Sérgio
Nazaré explanou também sobre a disponibilidade de salas e de que na próxima reunião do colegiado o tema vira para
deliberação.  O  professor  também  indicou  a  mudança  da  próxima  reunião  de  colegiado  que  estava  agendada
inicialmente no dia 19 de novembro foi reagendada para o dia 22 de novembro de 2021 em virtude da realização do
Congresso de Contabilidade e Governança da UnB. 5.2  O prof.  Paulo Mendes pediu a palavra para solicitar uma
posição do Departamento sobre a sua solicitação de transferência de bens patrimoniais para o novo chefe do CCA,
prof. Sérgio Nazaré. No qual, foi informado pelo prof. Sérgio Nazaré que será solicitada para a comissão patrimonial
do  CCA,  ins tuída  através  do  ato  da  chefia  nº  09/2021,  SEI  23106.084969/2021-85,  a  prioridade  de  análise  e
atendimento da demanda apresentada pelo Prof.  Paulo Mendes.  5.3 O prof.  José  Lúcio explanou e convidou os
docentes para se para inscreverem e par ciparem do Edital PROMOVER/Andifes 2021. O professor informou que o
prazo de inscrição se encerrará as 18 horas do dia 05/11/2021. O prof. Sérgio Nazaré apresentou a Ata Sumária da
216ª 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.
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