
ATA DA 113ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DA 
UFSM - SESSÃO Nº 02/2016 

 

Aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis, às dez horas e 1 

trinta minutos, reuniu-se o Colegiado do Curso de Ciências Contábeis do Centro de Ciên-2 

cias Sociais e Humanas da Universidade Federal de Santa Maria, na sala seiscentos e 3 

dois, do Prédio da Antiga Reitoria. Estiveram presentes na reunião: Prof. Sergio Rossi Ma-4 

druga - Presidente do Colegiado, Prof. Gilberto Brondani, Prof.ª Ana Paula Fraga, Prof.  5 

Ney Izaguirry de Freitas Junior, Prof.ª Marivane Vestena Rossato , Prof. Cleber Augusto 6 

Biazus, a representante discente Camila Peripolli Sanfelice e o representante da categoria 7 

Sr. Paulo Gilberto Comazzetto. Foram representados por seus suplentes o Prof. Robson 8 

Machado da Rosa, Prof. Ivan Henrique Vey e a representante discente Jéssica Cechin. Ve-9 

rificado o quorum legal o Prof. Madruga deu por aberta a reunião. O Prof. Madruga dispen-10 

sou a leitura da ata da reunião anterior, visto que todos os membros receberam cópia ane-11 

xada à convocação. Em regime de discussão: não houve manifestação. Foi colocada em 12 

votação: a Ata nº 112 foi APROVADA por unanimidade. Pauta do dia: 1- CRITÉRIOS SI-13 

SU/MEC: O prof. Madruga expôs ao colegiado os critérios, encaminhados pela PROGRAD, 14 

que foram utilizados para ingresso no primeiro semestre do corrente ano no Curso de Ci-15 

ências Contábeis através do SISU/MEC. Após a exposição dos dados pelo prof. Madruga, 16 

o Sr. Paulo Comazzetto perguntou se este foi o 1º ingresso no Curso via SISU/MEC. O 17 

prof. Madruga informou que estes dados eram referentes ao 1º ingresso no Curso via SISU 18 

que ocorreu no primeiro semestre deste ano, e que com base nestes dados deveriam ser 19 

atribuídos os pesos nos eixos/áreas do SISU e também estipulada a média mínima (pontu-20 

ação) na prova do ENEM para seleção no SISU. Em regime de discussão: A prof.ª Mariva-21 

ne sugeriu uma média entre a menor e a maior nota obtida no ingresso do 1º semestre. 22 

Prof.ª Ana Paula disse que as médias não deveriam ser muito baixas pois acabam ingres-23 

sando alunos com muitas dificuldades de aprendizagem. O prof. Brondani também sugeriu 24 

não deixar muito baixa a média. O prof. Cleber sugeriu verificar o desempenho dos acadê-25 

micos que ingressaram na primeira turma via SISU. A Profª. Ana Paula também lembrou da 26 

pesquisa realizada sobre a aprovação dos alunos que ingressaram pelo sistema de cotas, 27 

onde foi verificado um grande índice de reprovações. O Sr. Gilberto Comazzetto sugeriu 28 

que a média seja igual para todas as cotas. Apresentaram as seguintes propostas quanto 29 
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as médias: Profª. Marivane, Prof. Madruga e Sr. Comazzetto - entre 450 e 500, Prof. Bron-30 

dani, Prof. Ney  e a acadêmica Camila – 500, Prof. Cleber e Prof. Ana – 550. P Prof. Ma-31 

druga sugere que inicialmente se proceda uma votação para estabelecimento do seguinte: 32 

opção por pontuação mínima idêntica ou diferente com relação as cotas. Em regime de 33 

votação, os presentes aprovam uma definição de pontuação mínima idêntica para todas as 34 

cotas. Em regime de votação as propostas de pontuação citadas, fica aprovado pela maio-35 

ria o estabelecimento de 500 pontos mínimos, em todas as cotas, para ingresso no Curso. 36 

Quanto aos pesos: O Prof. Ney e Sr. Gilberto Comazzetto sugerem os seguintes pesos: 37 

Ciências Humanas e suas tecnologias – 2, Ciências da Natureza e suas tecnologias – 1, 38 

Linguagens, códigos e suas tecnologias – 2, Matemática e suas tecnologias – 3 , redação – 39 

2. Prof. Cleber: Ciências Humanas e suas tecnologias – 2, Ciências da Natureza e suas 40 

tecnologias – 1, Linguagens, códigos e suas tecnologias – 2, Matemática e suas tecnologi-41 

as – 2 , redação – 3. O Prof. Madruga e Prof.ª Marivane sugerem: Ciências Humanas e 42 

suas tecnologias – 1,5, Ciências da Natureza e suas tecnologias – 1, Linguagens, códigos 43 

e suas tecnologias – 2,5, Matemática e suas tecnologias – 3 , redação – 2. Após breves 44 

discussões e em regime de votação ficam aprovados os seguintes pesos nas respectivas 45 

áreas: Ciências Humanas e suas tecnologias – Peso 1,5; Ciências da Natureza e suas tec-46 

nologias – Peso 1; Linguagens, códigos e suas tecnologias – Peso 2,5; Matemática e suas 47 

tecnologias – Peso 3 e Redação – Peso 2. 2– Indicação para Coordenador do Curso 48 

para o biênio 05/2016 – 05/2018: Prof. Madruga expôs que conforme estabelecido na reu-49 

nião anterior, a comissão eleitoral divulgou edital com abertura de inscrição para o cargo de 50 

Coordenador do Curso de Ciências Contábeis. Informou que conforme a ata de homologa-51 

ção de inscrição apresentada pela Comissão Eleitoral houve apenas uma inscrição e com 52 

isso o Coordenador deverá ser indicado pelo Colegiado. Neste momento o prof. Madruga 53 

passou a presidência da reunião para a Coordenadora Substituta, Prof.ª Ana Paula, tendo 54 

em vista que ele é candidato à coordenação. A Prof.ª Ana Paula, ao assumir a coordena-55 

ção da pauta, informou que consta na documentação de consulta à comunidade acadêmica 56 

enviada pelo Presidente, como único candidato inscrito o Prof. Sergio Rossi Madruga. De 57 

acordo com o Edital, havendo apenas um candidato inscrito, o coordenador deverá ser in-58 

dicado pelo Colegiado do Curso. Em regime de discussão: os membros do colegiado indi-59 

caram para Coordenador dos Cursos de Ciências Contábeis Diurno e Noturno o Prof. Ser-60 

gio Rossi Madruga. Em regime de votação: APROVADO por unanimidade. O Prof.Madruga 61 

agradeceu a todos e convidou a  Prof.ª Ana Paula para ser a Coordenadora Substituta que 62 
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agradeceu e aceitou o convite. Neste momento a Prof.ª Ana passou a coordenação dos 63 

trabalhos novamente ao Prof. Madruga. 3- Projeto Espaço Contábil: O prof. Madruga ex-64 

pôs ao colegiado o projeto que a Caduceu Jr. apresentou sobre a idéia de organizar pales-65 

tras sobre a profissão de Contador em parceria com o Espaço Contábil. A proposta é ofe-66 

recer palestras aos acadêmicos do Curso dentro do Espaço contábil, pelo menos uma vez 67 

ao ano, abordando assuntos da profissão. O professor Madruga passou a palavra ao Sr. 68 

Paulo Comazzetto que fez uma breve explanação sobre o Espaço Contábil que é formado 69 

pelo CRC-RS, SINCOTEC-SM, SESCON e ABC. Informou que o objetivo sempre foi ter 70 

uma proposta adequada aos profissionais da contabilidade e que no Espaço Contábil já 71 

são realizadas palestras e cursos de formação para os profissionais. O Prof. Madruga soli-72 

cita autorização do Colegiado para encaminhar oficialmente a parceria com as Entidades 73 

da Classe Contábil em Santa Maria (Espaço Contábil) com fins de integração com os aca-74 

dêmicos do Curso e com a Caduceu Junior. Em regime de discussão: Não houve manifes-75 

tação. Em regime de votação: APROVADO por unanimidade. 4- Apreciação da solicita-76 

ção da acadêmica Carmen Luisa Jung: O Prof. Madruga fez a leitura da solicitação da 77 

acadêmica, onde a mesma pede ao colegiado do Curso a inclusão da disciplina CAD 1022 78 

– Ferramentas de apoio a Gestão como DCGs do Curso. Na sequência do Prof. Madruga 79 

fez a leitura do programa da disciplina. Após breves manifestações e em regime de votação 80 

fica APROVADO por unanimidade a inclusão da disciplina citada como DCG. 5 – Aprecia-81 

ção das solicitações de ACGs: O Prof. Madruga apresentou ao Colegiado as solicitações 82 

de ACGs dos seguintes acadêmicos:Elizangela karin Schutz, Joice Silva de Oliveira, Fabi-83 

ane Lagasse,Natália Marcuzzo, Bruna Ellen Cenci, Yvelise Piccinin, Adriana Costa Torres, 84 

Jaqueline Rita Baierle Toneto, Ediane Serraglio, Luina Alves Albernaz, Juliani Karsten Al-85 

ves, Amanda Batistella Kunzler, Fernanda Moura da Silva, Betina Pozzebon Piovesan, Ga-86 

briel Tamiosso Chagas, Gizara da Silva Seixas, Michele Knieling, Graziela Almeida Sierote, 87 

yasmine Iensen de Freitas, Elice Lia Severo Maciel, Letícia Minussi Prestes, Marcelo da 88 

Luz Dutra, Luciele Daiane da Silva, Daniele Gerhardt, Débora Londero Kieling, Flávia Zan-89 

can, Ana Caroline Facco Prevedello.Em regime de discussão: Após conferência e definição 90 

da modalidade de cada ACG e em regime de votação ficam todas APROVADAS por una-91 

nimidade. 6 - Assuntos Gerais:  O Prof. Madruga abriu espaço para assuntos gerais. O Sr. 92 

Paulo Comazzeto informou a todos que o RS foi o 2º maior estado com trabalhos enviados 93 

ao Congresso Brasileiro de Contabilidade que será realizado de 11 a 14 de setembro em 94 

Fortaleza. O Prof. Ney solicitou o apoio de todos para a realização do jantar comemorativo 95 
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de 50 anos do Curso, previsto para ser realizado no mês de setembro. Foi formada uma 96 

comissão de organização composta pelo Prof. Ney, Prof. Madruga, Prof. Cleber e Sr. Paulo 97 

Comazzetto. O Prof. Madruga informou aos membros do Colegiado e solicitou a colabora-98 

ção de todos na divulgação do Torneio Gerencial. Os professores se prontificaram a divul-99 

gar e verificar a possibilidade de formar uma equipe para participar do torneio. Não haven-100 

do mais nenhum assunto para tratar, foi ENCERRADA A SESSÃO e, para constar, eu, Ali-101 

ce Lameira Farias, Secretária administrativa do Curso de Ciências Contábeis lavrei a pre-102 

sente ata, que vai assinada por mim.                                                                                                   103 


