
ATA DA 130ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁ-
BEIS DA UFSM - SESSÃO Nº 05/2018 

 

Aos vinte e três dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, às dezessete ho-1 

ras, 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 4343 3 

do prédio 74C, Campus UFSM. Estiveram presentes na reunião: Prof. Luiz Hen-4 

rique Figueira Marquezan, Presidente do Colegiado, Prof. Sergio Rossi Madruga, 5 

Prof. Robson Machado da Rosa, Prof. Vinícius Costa da Silva Zonatto, Prof.ª 6 

Marivane Vestena Rossato, Prof. Ivan Henrique Vey, Prof. Ney Izaguirry de Frei-7 

tas Junior e a representante discente Camila Peripolli Sanfelice. O representante 8 

da categoria Sr. Paulo Gilberto Comazzetto, bem como sua suplente, Sr.ª Edina 9 

Moser Toneto, não puderam comparecer, mas justificaram a ausência. Verifica-10 

do o quórum legal o Prof. Luiz Henrique Figueira Marquezan deu por aberta a 11 

reunião. O Prof. Luiz Henrique Figueira Marquezan, cumprimentou os membros 12 

do Colegiado e deu posse a todos, conforme portaria nº 179, de 13 de agosto de 13 

2018. Na sequência o Prof. Luiz Henrique Figueira Marquezan, solicitou a inclu-14 

são de mais um assunto em pauta: A solicitação da acadêmica Gabriela Martins 15 

Sanfelice. Todos os membros do Colegiado concordaram com a inclusão em 16 

pauta. Logo em seguida o Prof. Luiz Henrique Figueira Marquezan dispensou a 17 

leitura da ata da reunião anterior, visto que todos os membros receberam cópia 18 

anexada à convocação. Foi colocada em votação: a Ata nº 129º foi APROVADA 19 

por unanimidade. Pauta do dia 1 – Análise da solicitação da acadêmica Mar-20 

cela Lacerda Moreira Palinski: O Prof. Luiz Henrique Figueira Marquezan fez a 21 

leitura da solicitação da acadêmica, onde a mesma solicita dispensa da discipli-22 

na MTM 1076 – Matemática “A” (90h), utilizando as seguintes disciplinas: Mate-23 

mática I (60h), da Universidade Federal de São Paulo, juntamente com um curso 24 

online de Matemática com carga horária de 8h, a fim de contemplar a carga ho-25 

raria necessária para dispensa, que atualmente pela Resolução  025/2017, arti-26 

go 3º,  consta que “a dispensa de disciplinas deverá considerar, no mínimo, se-27 

tenta e cinco por cento de equivalência no conteúdo e na carga horária”. O Prof. 28 

Luiz Henrique Figueira Marquezan informou que na mesma resolução, em seu 29 

artigo 2º, consta que “somente podem ser dispensadas disciplinas de cursos de 30 

mesmo nível (graduação dispensa graduação) ou de nível superior (pós-31 

graduação dispensa graduação), internos ou externos à UFSM”. Em regime de 32 

discussão: Os membros os Colegiado analisaram a solicitação da acadêmica e 33 

verificaram que se trata de um curso de atualização e não uma disciplina de cur-34 

so de graduação ou pós-graduação, portanto não atende a resolução. Em regi-35 

me de votação: O pedido foi INDEFERIDO, de acordo com a resolução 36 

025/2017, por unanimidade. 2 – Análise da solicitação do acadêmico Victor 37 

Mallone Nunes de Andrades: O Prof. Luiz Henrique Figueira Marquezan fez a 38 

leitura da solicitação do acadêmico, onde ele pede que as disciplinas: EDE 1045 39 

– LIBRAS (60h) do Curso de Pedagogia da UFSM e CAD 1034- ADMINISTRA-40 

ÇÃO DE CARGOS, SALÁRIOS E CARREIRAS (60h) do Curso de Administração 41 

da UFSM, sejam incluídas na relação de Disciplinas Complementares de Gradu-42 

ação – DCG, do Curso de Ciências Contábeis.  Os membros do Colegiado anali-43 
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saram os programas das disciplinas que foram encaminhados anexo ao e-mail 44 

de convocação da reunião. Em regime de discussão: Não houve manifestação. 45 

Em regime de votação: A solicitação foi DEFERIDA por unanimidade. 3 – Apre-46 

ciação das solicitações de ACGs – O Prof. Luiz Henrique Figueira Marquezan 47 

apresentou ao Colegiado as solicitações de ACGs dos acadêmicos: Renan Me-48 

nezes Cardoso, Marcelo Pereira Carvalho, Marluce Josiane Santos Pires, Isabel 49 

de Laura Afonso Dala, Vaneza Dal’Ongaro, Julia Diniz de Mello, Natália dos 50 

Santos Nogueira, Marília Damian da Silva, Angélica Guerra de Souza, Genize 51 

Santos de Oliveira, Camila P. Sanfelice, Thais Lodetti Mack, Marcella Lima Bor-52 

ré, Renata Souza de Arruda, Fabrícia de Lima Mendonça, Fernanda Montagner, 53 

Luana Santos Ribero, Milena Silva de Oliveira, Ramiro Ribeiro, Luana Bianchin 54 

Mozzaquatro. Em regime de discussão: não houve manifestação.  Em regime de 55 

votação: APROVADAS por unanimidade. 4 – Solicitação da Acadêmica Ga-56 

briela Martins Sanfelice – O Prof. Luiz Henrique Figueira Marquezan fez a leitu-57 

ra da solicitação da acadêmica, onde ela fala em nome da Comissão de Forma-58 

tura da 84º Turma de Bacharéis em Ciências Contábeis. A acadêmica solicita ao 59 

Colegiado a discussão sobre a oficialização da cor do curso para fins de soleni-60 

dade de formatura, no que tange a faixa colorida que faz parte da beca usada 61 

pelos formandos. O Prof. Luiz Henrique Figueira Marquezan, apresentou ao Co-62 

legiado os documentos que a acadêmica anexou à solicitação, tais como: infor-63 

mações sobre as cores utilizadas na Universidade de Cuiabá, Universidade Fe-64 

deral do Rio Grande do Sul, Universidade Vale do rio Doce, e a votação realiza-65 

da na 84ª turma de formandos, onde 66,7% dos formandos preferem a cor Rosa 66 

Turmalina (Pedra das Ciências Contábeis) e 33,33% preferem a Cor azul (área 67 

de conhecimento). O Prof. Luiz Henrique Figueira Marquezan finalizou a leitura 68 

com o pedido da acadêmica sobre a troca da cor Azul para o Rosa Turmalina e 69 

formalização do uso da cor decidida como oficial para esta Universidade. Em 70 

regime de discussão: O Prof. Ivan Henrique Vey, informou que deve ser cumpri-71 

do o consta na resolução 011/2018. O prof. Sérgio Rossi Madruga se manifestou 72 

informando que as vestes talares oficiais são pretas e brancas e que a Universi-73 

dade Federal de Santa Maria, optou, em sua resolução 011/2018, por definir as 74 

cores conforme a área de conhecimento. Inclusive consta na nova resolução que 75 

a Murça (capa até o cotovelo), só será utilizada na cor da área de conhecimento, 76 

pelo docente que for Doutor, os demais devem utilizar na cor preta. Salientou 77 

ainda que a cor da área de conhecimento das Ciências Contábeis é o azul, por 78 

ser uma sub-área da administração, e sugeriu que o assunto seja discutido na 79 

próxima reunião, para que os membros do colegiado possam consultar instân-80 

cias superiores a fim de concluir sobre a cor do oficial do curso. O Prof. Ney Iza-81 

guirry de Freitas Junior, salientou que a decisão será embasada na resolução 82 

011/2018, porém será verificada a cor da área de conhecimento. O Prof. Luiz 83 

Henrique Figueira Marquezan então colocou em votação sobre a possibilidade 84 

da decisão ser tomada na próxima reunião do Colegiado. Em regime de votação: 85 

Todos os membros votaram a favor da decisão ser na próxima reunião do Cole-86 

giado. 5 – Assuntos Gerais:  O Prof. Ivan Henrique Vey manifestou sua preo-87 

cupação em relação ao ENADE 2018. Salientou sobre a importância de motivar 88 

os alunos e manter a nota do Curso. Aproveitou também para sugerir a criação 89 

de representantes de turma por semestre, para trazer as demandas dos alunos 90 

até a Coordenação e motivar a participação acadêmica dentro do Curso. Tam-91 

bém sugeriu que seja realizado um trabalho, pela Coordenação, de conscienti-92 

zação dos alunos em relação ao exame de suficiência, pois muitos acadêmicos 93 
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têm realizado o exame no 8º semestre para testar seus conhecimentos, porém 94 

não se dão conta de que quando não atingem o percentual para aprovação, 95 

acabará refletindo na nota do Curso. O Prof. Luiz Henrique Figueira Marquezan 96 

apresentou ao Colegiado algumas propostas para sua gestão, entre elas: o Pro-97 

grama Contabilidade, organizações e Sociedade, onde pretende criar o Projeto 1 98 

- Contabilidade, organizações e sociedade: Vivências Integradoras, onde serão 99 

convidados profissionais contábeis e gestores de organizações para realizar pa-100 

lestras, cursos de curta duração, workshops e seminários para os acadêmicos, 101 

com disponibilização de certificados e horas de ACGs. Projeto 2 - Conhecendo a 102 

contabilidade: onde haverá ações nas aulas de 1º ao 5º semestre e vídeos sobre 103 

as memórias em contabilidade da UFSM (história do Curso, ex-alunos; ex-104 

professores), o curso hoje, eixos temáticos (disciplinas), pesquisa e extensão 105 

integrando contabilidade, organizações e sociedade. Projeto 3 – Criação da Câ-106 

mara discente, na qual participarão 2 alunos por ano de ingresso, retroagindo a 107 

contar do mais recente, 5 anos. Esse projeto tem como objetivo aproximar a Co-108 

ordenação, discentes e docentes. O Prof. Luiz Henrique Figueira Marquezan 109 

aproveitou para solicitar aos membros do Colegiado, sugestões sobre palestran-110 

tes e cursos. Não havendo mais nenhum assunto a tratar, foi ENCERRADA A 111 

SESSÃO e, para constar, eu, Alice Lameira Farias, Secretária administrativa do 112 

Curso de Ciências Contábeis lavrei a presente ata, que vai assinada por mim e 113 

pelo Prof. Luiz Henrique Figueira Marquezan.  114 


