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ATA DA 123ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DA 1 

UFSM - SESSÃO Nº 05/20172 

Aos quinze dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, às dezessete horas 3 

e quinze minutos, reuniu-se o Colegiado do Curso de Ciências Contábeis do Centro de 4 

Ciências Sociais e Humanas da Universidade Federal de Santa Maria, na sala seiscentos e 5 

dois, do Prédio da Antiga Reitoria. Estiveram presentes na reunião: Prof. Sergio Rossi Madruga 6 

- Presidente do Colegiado, Prof. Gilberto Brondani, Prof.ª Ana Paula Fraga, Prof.ª Marivane 7 

Vestena Rossato Prof. Ivan Henrique Vey , Prof. Robson Machado da Rosa,  Prof.ª Otília 8 

Denise Jesus Ribeiro, a representante discente Jessica Cechin e o representante da categoria 9 

Sr. Paulo Gilberto Comazzetto. Verificado o quórum legal o Prof. Madruga deu por aberta a 10 

reunião e solicitou a inclusão de mais um item na pauta – Análise do requerimento do 11 

acadêmico Bruno Trombini Dorneles. Todos os membros do Colegiado aceitaram a inclusão do 12 

assunto em pauta. O Prof. Madruga dispensou a leitura da ata da reunião anterior, visto que 13 

todos os membros receberam cópia anexada à convocação. Em regime de discussão: não 14 

houve manifestação. Foi colocada em votação: a Ata nº 122 foi APROVADA por unanimidade. 15 

Pauta 1 –  Apreciação da solicitação da acadêmica Fernanda Moraes Wolmann: O Prof. 16 

Madruga fez a leitura da solicitação da acadêmica, onde a mesma solicita cursar 17 

concomitantemente as disciplinas CTB 1107- Projeto de TCCC e CTB 1035 – Trabalho de 18 

Conclusão em Ciências Contábeis, pois acabou reprovando na disciplina de projeto de TCCC 19 

no semestre anterior e com isso vai atrasar sua formatura que estava prevista para janeiro de 20 

2018. Em regime de discussão: A Prof.ª Marivane se manifestou questionando se haveria 21 

tempo hábil para refazer o projeto de TCCC e também o TCCC, pois já estamos na metade do 22 

mês de agosto e normalmente neste período os alunos já estão com os TCCCs em andamento 23 

e com as orientação agendadas com seus orientadores. O Prof. Robson citou o caso de um ex 24 

aluno que foi seu orientando e teve que reformular todo o projeto mas  conseguiu concluir o 25 

TCCC a tempo de realizar a defesa, citou que isto dependeria da dedicação o aluno. Após 26 

algumas discussões e análise da solicitação, o Prof. Madruga colocou em regime de votação: 27 

O pedido foi INDEFERIDO pela maioria dos membros do Colegiado. Pauta 2 – Apreciação da 28 

solicitação do acadêmico Eduardo Buchmann Godinho: O Prof. Madruga fez a leitura da 29 

solicitação do acadêmico, onde o mesmo solicita a inclusão da disciplina CIE1051- Economia 30 

Brasileira (60h).Em regime de discussão: os membros do colegiado analisaram os tópicos da 31 

disciplina e concluíram ser um tema importante para os acadêmicos. Em regime de votação: 32 

APROVADO por unanimidade a inclusão da disciplina citada como DCG. Pauta 3- Apreciação 33 

da solicitação da acadêmica Tais dos Santos Storgatto : O Prof. Madruga fez a leitura da 34 

solicitação da acadêmica, onde a mesma solicita cursar concomitantemente as disciplinas CTB 35 
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1098-Gestão Tributária e CTB 1101- Auditoria I. Em regime de discussão: Os membros do 36 

Colegiado questionaram sobre os motivos da solicitação de quebra de pré-requisito e não 37 

encontraram justificativa plausível para o pedido e também verificou-se que a acadêmica ainda 38 

não concluiu a disciplina CTB 1090 - Contabilidade C que também é pré-requisito para cursar 39 

Auditoria I.  Em regime de votação: O pedido foi INDEFERIDO, por unanimidade. Pauta 4 – 40 

Apreciação das solicitações de ACGs: O Prof. Madruga apresentou ao Colegiado as 41 

solicitações de ACGs dos seguintes acadêmicos: Marcella Lima Borré, Natália Marcuzzo, Tiago 42 

Ribas Fogaça, Natália da Jornada Costa, Luana Bianchin Mozzaquatro, Vinicius da Rocha 43 

Schreiner, Renan Menezes Cardoso, Douglas Colvero machado, Sabrina Leticia 44 

Neuenschander, Mauricio Cunha Bolsan, Henry Rocknback, Welerson Londero da Silva, 45 

Tainara da Silva Santini, Karine da Silva Lopes. Em regime de discussão: Não houve 46 

manifestação. Em regime de Votação: as solicitações foram DEFERIDAS por unanimidade. 47 

Pauta 5 – Análise da solicitação do acadêmico Bruno Trombini Dorneles: O Prof. Madruga fez 48 

a leitura da solicitação do acadêmico, onde o mesmo solicita cursar  concomitantemente as 49 

disciplinas CTB 1106 -Práticas Contábeis II e CTB 1100- Finanças Empresariais “A”, sendo 50 

uma pré-requisito da outra. Em regime de discussão: Os membros decidiram manter a posição 51 

em não autorizar a quebra de pré-requisto. Em regime de votação: O pedido foi INDEFERIDO 52 

pela maioria dos membros. Pauta 6 – Assuntos Gerais: O Sr. Paulo Comazzetto informou que o 53 

Espaço Contábil está disponibilizando um ônibus para os alunos que queiram participar do XI 54 

Encontro Nacional da Mulher Contabilista e XVI Convenção de Contabilidade do Rio Grande do 55 

Sul que se realizara no mês de setembro na cidade de Gramado.  Não havendo mais nenhum 56 

assunto para tratar, foi ENCERRADA A SESSÃO e, para constar, eu, Alice Lameira Farias, 57 

Secretária administrativa do Curso de Ciências Contábeis lavrei a presente ata, que vai 58 

assinada por mim.           59 

                                                                                         60 


