
ATA DA 118ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DA 
UFSM - SESSÃO Nº 07/2016 

 

Aos dezessete dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezesseis, às 1 

dezessete horas e quinze minutos, reuniu-se o Colegiado do Curso de Ciências Contábeis 2 

do Centro de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Federal de Santa Maria, na 3 

sala seiscentos e dois, do Prédio da Antiga Reitoria. Estiveram presentes na reunião: Prof. 4 

Sergio Rossi Madruga - Presidente do Colegiado, Prof. Gilberto Brondani, Prof.ª Ana Paula 5 

Fraga, Prof.  Ney Izaguirry de Freitas Junior, Prof. Ivan Henrique Vey ,Prof.ª Marivane 6 

Vestena Rossato , Prof. Robson Machado da Rosa, a representante discente Jéssica 7 

Cechin e o representante da categoria Sr. Paulo Gilberto Comazzetto. Verificado o quorum 8 

legal o Prof. Madruga deu por aberta a reunião. Pauta do dia: 1- CRITÉRIOS SISU/MEC: O 9 

prof. Madruga  primeiramente recordou a todos sobre o memorando 031/2015-PROGRAD 10 

(anexo), recebido pela Coordenação, o qual solicitava: 1- Possível atribuição de pesos nos 11 

eixos/áreas do SiSU a serem determinados por curso; 2- Possível estipulação de média 12 

mínima da prova do ENEM para seleção no SiSU, determinada por curso. Todos 13 

lembraram da reunião que foi tratado o assunto e também que  a decisão do Colegiado, 14 

conforme consta na ATA 113º, foi de  estabelecer o valor de 500 pontos como média 15 

mínima na prova do ENEM para ingresso no Curso. O Prof. Madruga então informou ao 16 

Colegiado que no termo de adesão SISU/MEC  encaminhado ao MEC pela PROGRAD, 17 

ficou estabelecido que a nota mínima em todos os eixos seria de 500 pontos, e que desta 18 

forma muitos candidatos ficaram de fora da seleção. Com isto após todas as chamadas 19 

realizadas pela PROGRAD, apenas 25 alunos foram selecionados, sobrando assim 15 20 

vagas no Curso Diurno. Logo em seguida expôs ao Colegiado o memorando 023/2016- 21 

PROGRAD recebido no dia onze de novembro onde solicita a atribuição de notas mínimas 22 

em cada eixo e pesos diferenciados por eixo. Solicitou ao Colegiado que fosse feita uma 23 

proposta para diminuir as notas por eixos. Em regime de discussão: O Prof. Ivan sugeriu o 24 

mínimo de 200 pontos e manter os pesos já decididos anteriormente. O Sr. Paulo 25 

Comazzetto também concordou com os 200 pontos, pois se optarmos por pesos mínimos 26 

menores, os que entrarão serão os que terão notas maiores, não havendo nenhum 27 

prejuízo. O Prof. Gilberto Brondani , a Prof.ª Marivane Vestena  e a acadêmica Jéssica 28 

Cechin também concordam em baixar para 200 pontos e manter os pesos anteriores. Após 29 
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breves discussões e em regime de votação ficou aprovado o mínimo de 200 pontos por 30 

eixo/área  e os pesos permanecem conforme decisão anterior como segue: Ciências 31 

Humanas e suas tecnologias – Peso 1,5; Ciências da Natureza e suas tecnologias – Peso 32 

1; Linguagens, códigos e suas tecnologias – Peso 2,5; Matemática e suas tecnologias – 33 

Peso 3 e Redação – Peso 2. Não havendo mais nenhum assunto para tratar, foi 34 

ENCERRADA A SESSÃO e, para constar, eu, Alice Lameira Farias, Secretária 35 

administrativa do Curso de Ciências Contábeis lavrei a presente ata, que vai assinada por 36 

mim.                                                                                                   37 


