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Aos oito dias do mês de setembro 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 , Prof. Robson Machado 6 

da Rosa,  Prof. Gilberto Brondani, o representante da categoria Sr. Paulo Comazzetto e a 7 

representante discente Jéssica Cechim. Verificado o quorum legal o Prof. Madruga deu por 8 

aberta a reunião e solicitou a inclusão de mais um item na pauta – Análise do requerimento 9 

de alunos para inclusão de disciplinas no rol de DCGs do Curso. Todos os membros do 10 

Colegiado aceitaram a inclusão do assunto em pauta. O Prof. Madruga dispensou a leitura 11 

da ata da reunião anterior, visto que todos os membros receberam cópia anexada à convo-12 

cação. Em regime de discussão: não houve manifestação. Foi colocada em votação: a Ata 13 

nº 114 foi APROVADA por unanimidade. Pauta do dia:  1 –  Apreciação da solicitação da 14 

acadêmica Amanda Pozzer da Silva: Prof. Madruga fez a leitura da solicitação da aca-15 

dêmica Amanda Pozzer da Silva, onde a mesma solicita autorização do Colegiado para 16 

Cursar concomitantemente a disciplina Contabilidade Socioambiental e o TCCC. O prof. 17 

Madruga explicou que a acadêmica já cursou as demais disciplinas do currículo, inclusive o 18 

Projeto de TCCC, porém, por motivos profissionais acabou não conseguindo cursar algu-19 

mas disciplinas durante o dia e assim ficou com a disciplina Contabilidade Socioambiental 20 

atrasada. O Prof. Madruga informou também que a acadêmica já está matriculada e fre-21 

quentando a referida disciplina e que seu  projeto já esta concluído e não tem o tema rela-22 

cionado a mesma. Em regime de discussão: O Prof. Madruga se manifestou dizendo que 23 

levando em conta os pré-requistos, neste caso não seria uma quebra dos mesmos, tendo 24 

em vista que o projeto da acadêmica não está relacionado a área de contabilidade Socio-25 

ambiental. O Prof. Ivan se manifestou dizendo que já havia conversado com a aluna e ex-26 

plicado as normas do Colegiado sobre quebra de pré-requisito. O Prof. Ney e a Prof.ª Mari-27 

vane questionaram como a acadêmica havia conseguido cursar o Projeto de TCCC sem ter 28 
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cursado todas as disciplinas. O Prof. Madruga esclareceu que no semestre que a acadêmi-29 

ca realizou a matrícula no projeto de TCCC, ela também se matriculou em todas as disci-30 

plinas obrigatórias que ainda lhe faltavam, porém, por motivos profissionais acabou repro-31 

vando por freqüência em algumas disciplinas e aprovando no projeto. O Sr. Paulo Comaz-32 

zetto concordou com o Prof. Madruga quanto a solicitação não se tratar exatamente de 33 

uma quebra de pré-requisito, porém lembrou que no PPP do Curso, conforme o Prof.Ivan 34 

citou, consta a norma  que diz: “Poderá matricular-se na disciplina de Trabalho de Conclu-35 

são em Ciências Contábeis o acadêmico do Curso de Ciências Contábeis, regularmente 36 

matriculado no Curso, que tenha cursado com aproveitamento todas as disciplinas obriga-37 

tórias do 1º ao 9º semestre da sequência aconselhada.” O Prof. Gilberto Brondani e o Prof. 38 

Robson também concordaram que deve ser seguido o que consta no PPP, evitando assim, 39 

abrir precedentes. Em regime de votação: O pedido da acadêmica Amanda Pozzer da Silva 40 

foi INDEFERIDO pela maioria. 2 - Apreciação das solicitações de ACGs: O Prof. Madru-41 

ga apresentou ao Colegiado as solicitações de ACGs dos seguintes acadêmicos:Ana Clau-42 

dia Freo, Nicole Laís Becker,Luciele Daiane da Silva, André Braga da Rosa, Andrielli Eira, 43 

Bruno Trombini Dorneles, Felipe Foletto Dalmolin, Bernardo Mello Pegoraro, Camila Teixei-44 

ra Kurtz, Marcus Aurélio da Silva, Murilo Manzoni Barbosa,  Tatieli Vieira de Souza, Samuel 45 

Silva Parcianello, Carolina Portela Lages, Rafaelly Moraes dos Santos, Jennifer Lauren S.M 46 

Berleze, Thayane Scremin Anversa, Denise Espich, Thaisa Teixeira Machado, Fernanda de 47 

Fátima Cavalli da Costa, Camila P. Sanfelice, Lenise Pozzobon de Matos, Giane Goulart de 48 

Jesus, Igor Oliveira Simões, Aldacir Machado Freitas, Fernanda de Fátima Cavalli da Cos-49 

ta. Em regime de discussão: Não houve manifestação. Em regime de votação: as solicita-50 

ções foram APROVADAS por unanimidade 3 - Apreciação das solicitações de aprovei-51 

tamento de Disciplinas: O Prof. Madruga expôs ao Colegiado a relação de disciplinas pa-52 

ra serem incluídas no banco de equivalência montado pela secretaria do Curso, onde cons-53 

tam as disciplinas de outras instituições e de outros cursos, as quais os alunos solicitam o 54 

aproveitamento no curso de Ciências Contábeis (planilha com as equivalências em anexo). 55 

Em regime de discussão: Não houve manifestação. Em regime de votação: APROVADO 56 

por unanimidade. 4- Análise do requerimento de alunos para inclusão de disciplinas 57 

no rol de DCGs do Curso: O Prof. Madruga fez a leitura da solicitação de inclusão de al-58 

gumas disciplinas ofertadas pelos Cursos de Economia e Administração no rol de DCGs do 59 

Curso de Ciências Contábeis. LTV 1030- Leitura e Produção de Textos, CIE 1012 –60 

Economia industrial, UDSM 1119 –Utilização da Calculadora HP-12c e UDSM 1154 – Ges-61 



 

 

 3 

tão Estratégica de Pessoas.Em regime de discussão: não houve nenhuma manifestação.  62 

Em regime de votação: APROVADO por unanimidade. 5-Assuntos Gerais: O prof. Gilber-63 

to Brondani pediu a palavra para informar que o acadêmico Matheus Ferreira o procurou 64 

dizendo que pretende mudar o tema do seu projeto de TCCC e gostaria que o professor 65 

fosse seu orientador este semestre, pois no semestre passado o acadêmico não apresen-66 

tou o Trabalho de Conclusão de Curso. O Prof. Madruga informou ao Prof. Brondani que irá 67 

solicitar ao Chefe do Departamento de Ciências Contábeis a emissão de ordem de serviço 68 

correspondente. O Prof. Madruga então usou da palavra para expor ao Colegiado do Curso 69 

o fato que aconteceu neste semestre com a turma que ingressou no curso de Ciências 70 

Contábeis Diurno. Primeiramente recordou a todos sobre o memorando 031/2015-71 

PROGRAD (anexo), recebido pela Coordenação, o qual solicitava: 1- Possível atribuição de 72 

pesos nos eixos/áreas do SiSU a serem determinados por curso; 2- Possível estipulação 73 

de média mínima da prova do ENEM para seleção no SiSU, determinada por curso. Todos 74 

lembraram da reunião que foi tratado o assunto e também que  a decisão do Colegiado, 75 

conforme consta na ATA 113º, foi de  estabelecer o valor de 500 pontos como média míni-76 

ma na prova do ENEM para ingresso no Curso. O Prof. Madruga então informou ao Colegi-77 

ado que no termo de adesão SISU/MEC  encaminhado ao MEC pela PROGRAD, ficou es-78 

tabelecido que a nota mínima em todos os eixos seria de 500 pontos, e que desta forma 79 

muitos candidatos ficaram de fora da seleção. Com isto após todas as chamadas realiza-80 

das pela PROGRAD, apenas 25 alunos foram selecionados, sobrando assim 15 vagas no 81 

Curso Diurno. Informou também que dos 25 alunos matriculados, 4 realizaram trancamento 82 

total, com isto apenas 21 alunos estão freqüentado as aulas em uma turma que deveria 83 

haver 40. O prof. Madruga ainda ressaltou que estes números vão refletir negativamente 84 

nas estatísticas do Curso daqui a alguns anos e por este motivo está relatando aos mem-85 

bros do Colegiado para que fique registrado em ATA. Não havendo mais nenhum assunto 86 

para tratar, foi ENCERRADA A SESSÃO e, para constar, eu, Alice Lameira Farias, Secre-87 

tária administrativa do Curso de Ciências Contábeis lavrei a presente ata, que vai assinada 88 

por mim.   89 


