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Aos dezoito dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, às dezessete ho-1 

ras e quinze minutos, reuniu-se o Colegiado do Curso de Ciências Contábeis do Centro de 2 

Ciências 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. Ivan Henrique Vey,  Prof.  Ney Izaguirry de Freitas 5 

Junior, Prof.ª Marivane Vestena Rossato, ,Prof.ª Ana Paula Fraga ,a representante da ca-6 

tegoria Srª Edina Moser Toneto e a representante discente Jéssica Cechim. Não compare-7 

ceram e justificaram ausência Prof. Robson Machado da Rosa e o Prof. Gilberto Brondani.  8 

Verificado o quorum legal o Prof. Madruga deu por aberta a reunião. O Prof. Madruga dis-9 

pensou a leitura da ata da reunião anterior, visto que todos os membros receberam cópia 10 

anexada à convocação. Em regime de discussão: não houve manifestação. Foi colocada 11 

em votação: a Ata nº 113 foi APROVADA por unanimidade. Pauta do dia:  1 – Estrutura-12 

ção do Edital de Ingresso/Reingresso do Curso de Ciências Contábeis  para o  1º 13 

semestre de 2016: O Prof. Madruga expôs ao Colegiado do Curso a relação de vagas, 14 

disponibilizada pelo DERCA, 19 (dezenove) vagas para o Curso Diurno para Ingres-15 

so/Reingresso no 2º semestre de 2016. Solicitou aos membros do Colegiado que analisas-16 

sem o edital anterior e sugerissem mudanças caso achassem necessário. Em regime de 17 

discussão: O prof. Madruga se manifestou dizendo que por serem muitas vagas ofertadas 18 

este semestre, os critérios deveriam ser repensados e mais acessíveis para que as vagas 19 

sejam preenchidas.O Prof. Ivan se manifestou dizendo que  concorda com o prof. Madruga 20 

e propôs que os alunos que solicitarem ingresso/reingresso tenham cursado somente  dis-21 

ciplinas que dispensem  a CTB 1077- Introdução a Contabilidade “A” e CTB 1078 - Contabi-22 

lidade “A”. A srª Edina se manifestou perguntando sobre o ingresso de aluno portador de 23 

diploma, se para este aluno também seria exigido ter cursado estas disciplinas. O prof. ma-24 

druga se manifestou explicando que sim, pois não haveria vaga na disciplina CTB 1077- 25 

Introdução a Contabilidade “A” para contemplar estes alunos. A prof. Marivane sugeriu que 26 

os candidatos tenham cursado somente disciplina(as) que dispense(em) a disciplina CTB 27 

1077- Introdução a Contabilidade “A”. A professora Ana Paula questionou se haveria vaga 28 
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para todos nas disciplinas seguintes e o prof. Madruga informou que os alunos seriam alo-29 

cados nas turmas da melhor forma possível e que a Coordenação os orientaria da melhor 30 

forma possível. O prof. Ney e o prof. Madruga se manifestaram concordando com a exi-31 

gência do candidato ter cursado somente disciplina(as) que dispense(em) a disciplina CTB 32 

1077- Introdução a Contabilidade “A”. Logo após as discussões o prof. Madruga então fez a 33 

leitura das modalidades e critérios estabelecidos: 3 MODALIDADES DE INGRESSO E 34 

REQUISITOS PARA A SELEÇÃO, EM ORDEM DE PRIORIDADE .3.1 Transferência ex-35 

terna: para candidatos regularmente matriculados em Curso de Ciências Contábeis do Sis-36 

tema Brasileiro de Ensino Superior. Desde que contemple o item 4.1.3.2  Reingresso: para 37 

candidatos que tenham abandonado o Curso de Ciências Contábeis Diurno (código 524) da 38 

UFSM, que não tenham sido jubilados. Desde que contemple o item 4.1.3.3 Transferência 39 

interna: para candidato regularmente matriculado em curso de graduação da UFSM que 40 

pretenda trocar para outro curso. Desde que contemple o item 4.1.3.4 Portador de diplo-41 

ma: para candidatos diplomados em Cursos de graduação reconhecidos nacionalmente.  42 

Desde que contemple o item 4.1.4 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO4.1 O candidato deverá 43 

comprovar, por meio do histórico escolar, ter cursado disciplinas capazes de dispensar a 44 

seguinte disciplina:CTB 1077- INTRODUÇÃO À CONTABILIDADE “A” (120h)4.2   Os can-45 

didatos da modalidade Transferência Externa não poderão ter reprovação no seu histórico 46 

escolar e deverão ter, no máximo, 1500 horas/aula concluídas no curso de origem em con-47 

sonância com o item 4.1. 4.3  Será formada uma banca examinadora composta por mem-48 

bros do Colegiado do Curso de Ciências Contábeis  para deliberação quanto às equivalên-49 

cias das disciplinas apresentadas pelo candidato.5 CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO5.1   50 

A classificação dos candidatos levará em conta, primeiramente, a ordem de prioridade das 51 

modalidades de preenchimento de vagas, definida no item 3;5.2   A ordem de classificação 52 

será feita a partir da média  das disciplinas de Contabilidade equivalentes às disciplina: 53 

CTB1077- Introdução à Contabilidade “A.5.3 Em caso de haver mais de um candidato com 54 

a mesma média simples, considerando duas (2) casas decimais, prevalecerá o critério de 55 

desempate de maior idade entre os concorrentes.6 PLANO DE DISPENSA DE DISCIPLI-56 

NAS.6.1 O candidato deverá elaborar um plano de dispensa de disciplinas contendo a rela-57 

ção das disciplinas do item 4.1 que pretende utilizar para dispensar  CTB1077 Introdução à 58 

Contabilidade “A ao ingressar no Curso de Ciências Contábeis Diurno da UFSM. 6.2 A dis-59 

pensa da disciplina deve ser justificada individualmente, relacionando a disciplina ou o con-60 

junto de disciplinas já cursadas que justifiquem essa dispensa (conforme modelo abai-61 
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xo).DISCIPLINA(S) CURSADA(s)______DISCIPLINA A SER DISPENSA-62 

DA______CTB1077- Introdução à Contabilidade “A6.3 O plano de dispensa será avaliado 63 

juntamente com o histórico escolar do candidato e com o conteúdo programático de cada 64 

disciplina cursada, no qual deve constar a carga horária e bibliografia das disciplinas.6.4 O 65 

programa das disciplinas do Curso de Ciências Contábeis Diurno da UFSM pode ser en-66 

contrado no site www.ufsm.br/contabeis, no menu “O Curso”.7  CONFIRMAÇÃO DA VAGA 67 

E MATRÍCULA DOS APROVADOS NESTA SELEÇÃO7.1 O processo de confirmação da 68 

vaga e efetivação de matrícula dos candidatos selecionados para ingresso no 2º semestre 69 

letivo de 2016 segue, rigorosamente, as orientações contidas na Parte Geral do presente 70 

edital.7.2 O candidato selecionado que não cumprir as orientações editalícias quanto 71 

à solicitação de confirmação de vaga, entrega de documentos no DERCA e matrícula, 72 

estabelecidas na Parte Geral do presente edital, perderá o direito à vaga de forma 73 

irrecorrível.8 OBSERVAÇÕES8.1 Esta Parte Específica do Edital Nº 021/2016 - DERCA 74 

não prevê seleção na modalidade Reingresso com Transferência Interna, portanto, candi-75 

datos que tenham abandonado o curso de Ciências Contábeis Noturno não poderão con-76 

correr às vagas para reingressar no Curso de Ciências Contábeis Diurno. 8.2 Não serão 77 

aceitas inclusões de documentos no processo, após encerrado o prazo de inscrições e en-78 

vio de documentos. 8.3 Os casos omissos serão avaliados e decididos pelo Colegiado do 79 

Curso; 8.4 A presente Parte Específica integra e complementa a Parte Geral do Edital nº 80 

021/2016 - DERCA. Em  regime de discussão: aprovado por unanimidade. 2 – Apreciação 81 

das solicitações d ACG: O Prof. Madruga apresentou ao Colegiado as solicitações de 82 

ACGs dos seguintes acadêmicos:Liegis Garlet Biguelini, Gabriela Nunes Flores, Bruna El-83 

len Cenci, Vanessa Fernandes Miorin, Luiza Genro Alves, Luina Alvez Albernaz, Gizara da 84 

Silva Seixas, Matheus Lopes Ferreira, Fernanda Moura da Silva, Felipe Foletto Dalmolin, 85 

Livia Duailibe Silva, Jéssica Cechim, Amanda Batistella Kunzler.  Assuntos Gerais: O Prof. 86 

Madruga comunicou aos membros do Colegiado sobre a 4ª Semana Acadêmica Integrada 87 

que já está sendo organizada e que desta vez contará com a parceria do mestrado em 88 

Administração. Comunicou que está sendo elaborado um projeto para captação de recur-89 

sos junto ao CNPQ e que haverá apresentação de trabalhos científicos. Aproveitando a 90 

oportunidade solicitou aos professores que participassem da banca avaliadora dos traba-91 

lhos. Não havendo mais nenhum assunto para tratar, foi ENCERRADA A SESSÃO e, para 92 

http://www.ufsm.br/contabeis


 

 

 4 

constar, eu, Alice Lameira Farias, Secretária administrativa do Curso de Ciências Contá-93 

beis lavrei a presente ata, que vai assinada por mim.   94 


