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     ATA N° 105 DO COLEGIADO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

Aos quatorze dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, na sala de reunião da Secretaria 1 

dos Cursos de Graduação do Centro Socioeconômico, reuniram-se os membros do Colegiado 2 

do Curso de Graduação em Ciências Contábeis, sob a Presidência do Coordenador do Curso, 3 

tendo como secretário o servidor técnico-administrativo Natalino Ary dos Santos. Estiveram 4 

presentes os professores membros do Colegiado: Ernesto Fernando Rodrigues Vicente 5 

(Coordenador/CCN); Joisse Antonio Lorandi (CCN); Orion Augusto Platt Neto (CCN); Luiz 6 

Felipe Ferreira (CCN); Maria Denize Henrique Casagrande (CCN); Sandra Rolim Ensslin 7 

(CCN); Vladimir Arthur Fey (Suplente/CCN); Léo Afonso Staudt (FIL) e Rosângela Pedralli 8 

(LLV). ORDEM DO DIA: a) Aprovação da ordem do dia; b) Apreciação da Ata da centésima 9 

quarta reunião, de 03 de novembro de 2014; c) Aprovação do “Ad Referendum” do 10 

Coordenador do Curso, referente ao trancamento de matrícula da acadêmica Maria Eduarda 11 

Fermiano Lickfett, matrícula 13101397; d) Processo 23080.012133/2015-76, interessado: 12 

professor Luiz Felipe Ferreira, assunto: Conduta disciplinar da acadêmica Ana Cláudia Souza 13 

Pereira e; e) Informes da Coordenação (ENADE/2015 e outros). Havendo quórum legal, o 14 

Coordenador cumprimentou os presentes e deu por aberta a reunião, iniciando com a 15 

apresentação e discussão dos itens da pauta. Item a). Foi submetida a “Ordem do Dia” para 16 

apreciação e aprovação. Após leitura e não havendo proposta de alteração, foi aprovada por 17 

unanimidade. Item b). Foi submetida a Ata da Reunião anterior (03/11/2014) que, nada tendo a 18 

acrescentar, foi aprovada por unanimidade. Item c). Foi informada a solicitação, via 19 

requerimento, do trancamento de matrícula retroativo da Acadêmica Maria Eduarda Fermiano 20 

Lickfett, matrícula 13101397, referente ao semestre 2014/2, para possibilitar fazer matrícula, 21 

semestre 2015/1, tendo sido aprovada por unanimidade e homologado o “Ad Referendum” do 22 

Coordenador . Item d) Processo nº 23080.012133/2015-76, tendo como requerente o professor 23 

Luiz Felipe Ferreira, referente conduta disciplinar discente, da acadêmica Ana Cláudia Souza 24 

Pereira. Após discussão, foi acatada, por unanimidade, a proposta do Presidente em fazer uma 25 

“Carta de Advertência Disciplinar” à acadêmica, conforme artigo 117º da Resolução nº 26 

017/CUn/1997, por sua conduta em invadir a Secretaria do Departamento de Ciências 27 

Contábeis/CSE (espaço público), pegando e rasgando documento público. Item e). Informes da 28 

Coordenação. 1) O Presidente informou que este ano será aplicada a prova do ENADE/2015, 29 

na qual deverão participar os alunos ingressantes e concluintes do Curso de Graduação em 30 

Ciências Contábeis, além de outros. O Coordenador solicitou aos professores, membros deste 31 

Colegiado, ampla discussão com os alunos, na forma de “motivação”, visando ao incentivo e 32 

participação dos Acadêmicos e repassando aos mesmos a importância do ENADE; 2) O 33 

professor Luiz Felipe informou da falta de professores no Departamento de Ciências Contábeis 34 

para ministrar aulas no Curso. Comentou da demora na tramitação do processo de 35 

redistribuição da professora Ilse Maria Beuren, devendo a mesma ir para sala de aula em 36 

meados do mês de maio/2015. Que o professor Ricardo Rodrigo Stark  Bernard ainda encontra-37 

se afastado (perícia médica) e que não foi possível solicitar professor substituto para o 38 



 

afastamento do professor. Comentou também de problemas na disciplina Tópicos Especiais de 39 

Contabilidade III, ministrada pelo professor Ricardo. Encerrando os últimos informes, o 40 

Presidente comentou que as próximas reuniões para o presente exercício já haviam sido pré-41 

agendadas na última reunião (03/11/2014), ficando para: 02 de junho, 01 de setembro e 03 de 42 

novembro de 2015. Nada mais havendo a ser tratado e sem manifestações dos presentes, o 43 

Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, da qual eu, Natalino 44 

Ary dos Santos, lavrei a presente Ata que, se aprovada, será assinada por mim juntamente com 45 

o Coordenador e demais membros deste Colegiado.  46 


