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ATA DA 126ª 1 

REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS - UFSM 2 

SESSÃO Nº 01/2018 3 

 4 

Aos doze dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito às dezessete horas e quinze 5 

minutos, reuniu-se o Colegiado do Curso de Ciências Contábeis do Centro de Ciências 6 

Sociais e Humanas da Universidade Federal de Santa Maria, na sala 4343, 3º andar, 7 

prédio 74C, Campus UFSM. Estiveram presentes na reunião: Prof. Sergio Rossi Madruga - 8 

Presidente do Colegiado, Prof.  Ney Izaguirry de Freitas Junior, Prof. Ivan Henrique Vey, 9 

Prof.ª Marivane Vestena Rossato, Prof. Robson Machado da Rosa, Prof. Luiz Henrique 10 

Figueira Marquezan e a representante discente Camila P. Sanfelice. Justificaram ausência 11 

o representante da categoria Cont. Paulo Gilberto Comazzetto e a Prof.ª Ana Paula Fraga 12 

Verificado o quórum legal o Prof. Madruga deu por aberta a reunião. I. Apreciação das atas 13 

das reuniões anteriores (ATA N.º 124ª e 125º): Em regime de discussão e em regime de 14 

votação ambas as atas foram aprovadas por unanimidade. II – Comunicações: O Prof. 15 

Madruga comunica a posse do Conselheiro Cont. Paulo Gilberto Comazzetto como Vice-16 

Presidente de Fiscalização do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul. 17 

O Prof. Madruga solicita a inclusão em pauta de Solicitação de participação em Pesquisa 18 

Acadêmica, enviada por acadêmicos do curso, o que de imediato foi aprovado por todos. 19 

Pauta 1 - Apreciação do processo nº 23081.015935/2017-90 da acadêmica Cristiane 20 

Augusta Roos: O Prof. Madruga disponibiliza o processo supracitado, onde há 21 

encaminhamentos de atendimento pelo colegiado do curso da Resolução N. 33/2015, mais 22 

especificamente centrado no Art. 7º, que trata de processo de acompanhamento 23 

pedagógico e cancelamento de matrícula de acadêmicos. Após deliberações de 24 

esclarecimentos sobre a resolução, e em regime de votação, fica aprovada a composição 25 

da Comissão Especial de acompanhamento do referido processo: Prof. Sérgio Madruga, 26 

Profª. Marivane Vestena Rossato, Prof. Luiz Henrique Figueira Marquezan e a discente 27 

Camila P. Sanfelice. Pauta 2 - Apreciação da solicitação de inclusão de DCG’s das 28 

disciplinas: Direito Trabalhista e Previdenciário, Introdução à Ciência da 29 

Administração, Matemática Aplicada e Sociologia: Em regime de discussão uma a uma 30 

das disciplinas, foram aprovadas como DCG somente as disciplinas 60516 - Direito 31 

Trabalhista e Previdenciário, 60415 – Introdução a Ciência da Administração e 60309 – 32 

Sociologia, todas da Faculdade Metodista de Santa Maria, em anexo. 33 

Pauta 3 - Apreciação das solicitações de ACGs:  34 

Raphael da Silva Dias (201310013) 35 

Larsson Goulart Mezzalira (201411949) 36 

Caroline Fockink (201320390) 37 

Genize Santos de Oiveira (2016520138) 38 

Evenn Gomes do Nascimento (21610027) 39 

Lizana Ilha da Silva (201320230) 40 

Luani Moura da Silva (201320165) 41 

Fernanda Zolin Lixinski (201320369) 42 

Julia Diniz de Mello (201520341) 43 

Natália dos Santos Nogueira (201610146) 44 

Thaís Lodetti Mack (201610147) 45 

Larissa Scheneiders (201411155) 46 

 47 
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Pauta 4 - Processo de escolha do(a) Coordenador do curso para o biênio 2018/2020: 48 

Em regime de discussão, o Porf. Madruga comunica que o término de seu mandato se dará 49 

no dia 15/05/2018 e que necessita-se definir o processo de consulta ou não a comunidade 50 

acadêmica. Explica ainda que em se decidindo pelo consulta, esta obrigatoriamente deve 51 

seguir a LDB, caso contrário a decisão será pelo colegiado. Entretanto a exemplo das 52 

escolhas de Reitor de Direção de Centro em nossa Universidade, estas escolhas 53 

acontecem diferente da LDB e neste caso o colegiado pode decidir por não fazer a consulta 54 

e aguardar organização da comunidade para indicação de coordenador. O Prof. Ivan 55 

levanta a possibilidade do Prof. Madruga continuar seu mandato, de forma pró-tempore, 56 

uma vez que atualmente a secretária do Curso encontra-se em licença adoção, que ainda 57 

vai se prorrogar além do término do mandato do coordenador e que este fato pode 58 

prejudicar o andamento administrativo e acadêmico, sem subestimar a capacidade de 59 

outros professores assumirem a coordenação nesta situação, uma vez que o Prof, 60 

Madruga já tem experiência e que conta atualmente com o apoio oficial e provisório de 61 

servidora do Departamento de Turismo, que destina 20 horas semanais para atendimento 62 

aos alunos na secretaria. Considera comprometedor assumir-se o cargo de coordenação, 63 

pela primeira vez, sem estrutura mínima de pessoal. A Profª. Marivane sugere a 64 

recondução do Prof. Madruga até a normalização da situação citada pelo Prof. Ivan e se 65 

proceda a escolha posteriormente. Após algumas deliberações a respeito desta situação, 66 

em regime de votação, fica aprovado que se envie solicitação ao Diretor de Centro para 67 

nomeação pró-tempore do Prof. Madruga, até o final deste semestre letivo, quando espera-68 

se que haja normalidade de pessoal na secretaria do Curso. Pauta 5 – Solicitação de 69 

participação em Pesquisa Acadêmica de Aldacir Machado Freitas e Tatiéli Vieira de 70 

Souza: Esta solicitação trata da possibilidade dos acadêmicos desenvolverem pesquisa 71 

conjunta com a Acadêmica Fernanda Espinosa Abril, da Universidad Madalegna – 72 

Colômbia, para conclusão do Curso, sendo esta pesquisa o próprio TCC. Solicitam ainda a 73 

possibilidade de indicação da Profª. Otilia Denise do Departamento de Ciências Contábeis 74 

como orientadora. O Prof. Madruga esclarece que a intensão dos acadêmicos é 75 

desenvolverem uma pesquisa conjunta na área de tributação nos dois países, 76 

possibilitando comparações e que os trabalhos seriam apresentados nas duas 77 

Universidades da mesma forma. Após deliberações de concordância com a forma de 78 

pesquisa, a para evitar-se interpretação de plágio entre os dois trabalhos, os conselheiros 79 

sugerem o envio da solicitação ao Chefe do Departamento de Ciências Contábeis para 80 

verificação da possibilidade de nomeação da Profª Otilia Denise como orientadora do TCC 81 

em 2018. Fica ainda a sugestão de inserção de página explicativa da pesquisa conjunta 82 

nos elementos pré-textuais da monografia. Em regime de votação foi aprovada por 83 

unanimidade as propostas citadas. Não havendo mais nenhum assunto para tratar, foi 84 

ENCERRADA A SESSÃO e, para constar, eu, Sérgio Rossi Madruga, Coordenador do 85 

Curso de Ciências Contábeis lavrei a presente ata, que vai assinada por mim. 86 

 87 


