
ATA DA 128ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DA 
UFSM - SESSÃO Nº 03/2018 

Aos sete dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, às dezessete horas e quinze 1 

minutos, reuniu-se o Colegiado do Curso de Ciências Contábeis do Centro de Ciências So-2 

ciais e Humanas da Universidade Federal de Santa Maria, na sala 4343 do prédio 74C, 3 

Campus UFSM. Estiveram presentes na reunião: Prof. Sergio Rossi Madruga - Presidente 4 

do Colegiado, Prof. Ney Izaguirry de Freitas Junior Prof. Ivan Henrique Vey,  Prof.ª Ana 5 

Paula Fraga , Prof. Robson Machado da Rosa,  Prof. Luiz Henrique Marquezan, Prof.ª Ma-6 

rivane Vestena Rossato , a representante discente Camilla Peripolli Sanfelice e o represen-7 

tante da categoria Sr. Paulo Comazzetto. Verificado o quórum legal o Prof. Madruga deu 8 

por aberta a reunião e solicitou a inclusão de mais um item na pauta: solicitação da acadê-9 

mica Marcela Lacerda Moreira Palinski, referente a quebra de pré-requisito –. Todos os 10 

membros do Colegiado aceitaram a inclusão do assunto em pauta. Na sequência, a pedido 11 

da Prof.ª Marivane, o Prof. Madruga solicitou alteração da pauta número 3 para número 1. 12 

Todos os membros do Colegiado aceitaram a alteração da pauta. Em seguida, o Prof. Ma-13 

druga dispensou a leitura da ata da reunião anterior, visto que todos os membros recebe-14 

ram cópia anexada à convocação. Em regime de discussão: não houve manifestação. Foi 15 

colocada em votação: a Ata nº 126 foi APROVADA por unanimidade. Pauta do dia:   1- 16 

Processo eleitoral para eleição de Coordenador do Curso – biênio 2018/2020: O Prof. 17 

Madruga expos ao Colegiado a necessidade de se realizar eleição para Coordenador do 18 

Curso de Ciências Contábeis, tendo em vista que ele está Coordenador pró-tempore, con-19 

forme portaria nº 102, de 02 de maio de 2018. Informou então que, o Colegiado deveria 20 

definir a forma de escolha do Coordenador. O Prof. Ivan Vey fez a proposta de realizar a 21 

consulta oficial pela LDB, na base 70% - 30%. Em regime de discussão: Não houve mani-22 

festação. Em regime de votação: APROVADO por unanimidade. Com isto, o Prof. Madruga 23 

informou que deveria ser feita a indicação da Comissão Eleitoral. O Prof Ivan Henrique Vey 24 

indicou os seguintes membros: Prof. Ney Izaguirry de Freitas Junior como presidente, 25 

Prof.ª Ana Paula Fraga, acadêmica Camila Peripolli Sanfelice e Técnica Administrativa Ali-26 

ce Lameira Farias. Em regime de discussão: Não houve manifestação. Em regime de vota-27 

ção: a indicação foi APROVADA por unanimidade. A Prof.ª Marivane Vestena Rossato pe-28 

diu licença para poder se retirar da reunião, tendo em vista outro compromisso.  2– Analise 29 

da documentação referente ao processo de Ingresso/Reingresso para o 2º semestre 30 

de 2018: O Prof. Madruga expôs ao Colegiado a documentação entregue pelos candidatos 31 

a ingresso /reingresso para o 2º semestre de 2018. Informou que conforme listagem enca-32 

minhada do DERCA, houve 31 inscritos, sendo que destes 31, somente 28 encaminharam 33 

os documentos. Após análise da documentação, foram deferidas 14 inscrições. Na se-34 

quência o Prof. Madruga informou que consta no Edital 13 vagas para o Curso Diurno, por-35 

tanto será necessário que se forme uma banca para deliberar quanto a equivalência das 36 

disciplinas e após a equivalência relacionar as médias de cada candidato para classificação 37 

dos mesmos. O Prof. Madruga solicitou aos professores Ney Izaguirry de Freitas Junior e 38 
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Ivan Henrique Vey, que façam parte desta banca junto com ele. A banca se reunirá após o 39 

término desta reunião para análise e classificação dos candidatos. Em regime de discus-40 

são: Não houve manifestação. Em regime de votação: APROVADO por unanimidade. 3 - 41 

Apreciação das solicitações de ACGs: O Prof. Madruga apresentou ao Colegiado as so-42 

licitações de ACGs dos seguintes acadêmicos:Daniel Milanese Felin, Daniel Lemes Gon-43 

çalves, Thais Lodetti Mack, Vaneza Dal’Ongaro, Lizana Ilha da Silva. Em regime de discus-44 

são: Não houve manifestação. Em regime de votação: as solicitações foram APROVADAS 45 

por unanimidade 4- Análise da solicitação de quebra de pré-requisito da acadêmica 46 

Marcela Lacerda Moreira Palinski: O Prof. Madruga fez a leitura da solicitação da aca-47 

dêmica, onde a mesma solicita cursar a disciplina CONTABILIDADE “C”, sem ter cursado 48 

Matemática “A”, que é um dos pré-requisitos. Em regime de discussão: O Prof. Ivan se ma-49 

nifestou relatando que não vê necessidade das disciplinas MTM 1076-Matemática “A” e 50 

MTM 1077- Matemática Financeira “A”, serem pré-requisitos para as disciplinas CTB  1090 51 

– Contabilidade “C” e CTB  1087 – Teoria da Contabilidade. O Prof. Luiz Marquezan se 52 

manifestou relatando que também não vê necessidade das disciplinas MTM 1076-53 

Matemática “A” e MTM 1077- Matemática Financeira “A”, serem pré-requisitos para as dis-54 

ciplinas CTB 1082 – Metodologia da Pesquisa “A” e CTB 1084 – Métodos de Pesquisa 55 

Aplicáveis à Contabilidade. O Prof. Madruga então propôs que as disciplinas MTM 1076-56 

Matemática “A” e MTM 1077- Matemática Financeira “A” sejam retiradas dos pré-requisitos 57 

das disciplinas CTB  1090 – Contabilidade “C”,  CTB  1087 – Teoria da Contabilidade, CTB 58 

1082 – Metodologia da Pesquisa “A” e CTB 1084 – Métodos de Pesquisa Aplicáveis à Con-59 

tabilidade e após essa alteração, fica autorizada a matrícula da acadêmica Marcela Lacer-60 

da Moreira Palinski em Contabilidade “C” no segundo semestre de 2018. Em regime de 61 

votação: APROVADO por unanimidade. Assuntos gerais: O Prof. Madruga informou ao 62 

colegiado sobre a portaria do MEC que consta a obrigatoriedade de 10% da carga horária 63 

dos cursos serem realizada em atividades de extensão. Informou que a Pró-Reitoria de Ex-64 

tensão (PRE) está definindo o que será aceito como atividade de extensão e que após esta 65 

definição os Cursos terão até 2024 para ajustarem seus PPPCs. Com isso o NDE do Curso 66 

deverá decidir se continua os trabalhos para reforma curricular ou se aguardam essa defi-67 

nição da PRE. O Prof. Luiz Marquezan se manifestou dizendo que não acha necessário 68 

parar as discussões do NDE quanto a reforma, pois ainda existem muitos pontos a serem 69 

analisados.  O Prof. Ney pediu a palavra para informar que já existe uma equipe de profes-70 

sores trabalhando para a criação do Mestrado em contabilidade. Na sequência o Sr. Gilber-71 

to Comazzetto informou que o presidente do Conselho Federal de Contabilidade estará na 72 

cidade no final do mês de julho e aproveitou para convidar a todos para estarem presentes 73 

no Espaço Contábil na data a ser definida e comunicada posteriormente. Informou ainda 74 

que o Espaço Contábil será agraciado pelo prêmio CACISM – Destaque em Prestação de 75 

Serviço. Não havendo mais nenhum assunto para tratar, foi ENCERRADA A SESSÃO e, 76 

para constar, eu, Alice Lameira Farias, Secretária administrativa do Curso de Ciências Con-77 

tábeis lavrei a presente ata, que vai assinada por mim. 78 


