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ATA N° 106 DO COLEGIADO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

Aos três dias do mês de junho, do ano de dois mil e quinze, na sala de reunião do Conselho do 1 

Centro Socioeconômico, reuniram-se os membros do Colegiado do Curso de Graduação em 2 

Ciências Contábeis, sob a presidência do Coordenador do Curso, tendo como secretário o 3 

servidor técnico-administrativo Natalino Ary dos Santos. Estiveram presentes os servidores 4 

docentes e membros do Colegiado: Ernesto Fernando Rodrigues Vicente 5 

(Coordenador/CCN/CSE); Irineu Afonso Frey (CCN/CSE); Luiz Felipe Ferreira (CCN/CSE); 6 

Maíra Melo de Souza (CCN/CSE); Orion Augusto Platt Neto (Suplente/CCN/CSE); Sandra 7 

Rolim Ensslin (CCN/CSE); Suliani Rover (CCN/CSE); Marcos Abílio Bosquetti (CAD/CSE); 8 

Francisco Gelinski Neto (CNM/CSE); Rosângela Pedralli (LLV/CCE); Luciano Bedin 9 

(MTM/CFM); Guilherme H. Lima Reinig (DIR/CCJ); Jurandir S. Macedo Júnior (EGC/CTC) e 10 

Vera do Carmo C. de Vargas (INE/CTC). Não estavam presentes os docentes membros do 11 

Colegiado, porém justificaram anteriormente as ausências: Joisse Antonio Lorandi (CCN/CSE); 12 

Léo Afonso Staudt (FIL/CFH) e Lindomar Fabro, representante do CRC/SC. ORDEM DO 13 

DIA: a) Aprovação da ordem do dia; b) Apreciação da Ata da centésima quinta reunião, 14 

realizada em 14 de abril de 2015; c) Aprovação do “Ad Referendum” do Coordenador do 15 

Curso, referente ao trancamento de matrícula do acadêmico Victor César Freitas de Andrade, 16 

matrícula nº 06204040, Processo nº 23080.029452/2015-11, semestre 2014/2; d) Aprovação 17 

do “Ad Referendum” do Coordenador do Curso, referente solicitação do acadêmico Edson Luiz 18 

Wagner, matrícula 05103100, de prorrogação do prazo para conclusão de curso por mais dois 19 

semestres (2015/1 e 2015/2), processo nº 23080.029391/2019-91; e e) Informes da 20 

Coordenação (ENADE/2015 e outros). Havendo quórum legal, o Coordenador cumprimentou 21 

os presentes e deu por aberta a reunião, apresentando os novos membros do Colegiado. Iniciou 22 

os trabalhos com a apresentação e discussão dos itens da pauta. Item a) Foi submetida a 23 

“Ordem do Dia” para apreciação e aprovação, incluindo nesta o requerimento do acadêmico 24 

Fernando Manara Sell, matrícula 07203014, referente solicitação de prorrogação de prazo, por 25 

mais dois semestres para concluso do curso.  Após leitura e não havendo mais proposta de 26 

alteração, foi aprovada por unanimidade. Item b) Foi submetida a Ata da Reunião anterior 27 

(14/04/2015) que, nada tendo a acrescentar, foi aprovada por unanimidade. Item c) Processo nº 28 

23080.029452/2015-11, aprovado o Ad Referundun, por unanimidade. Item d) Processo nº 29 

23080.029391/2019-91, aprovado o Ad Referundun, por unanimidade. Item e) 30 

Requerimento/solicitação do acadêmico Fernando Manara Sell, aprovado o Ad Referundun, por 31 

unanimidade. Item f) Informes da Coordenação: 1) O presidente, novamente, a exemplo da 32 

reunião anterior, fez breve explanação sobre o ENADE/2015, comentando sobre quais alunos 33 

deverão participar, informando que os ingressantes não farão provas e sim, apenas serão 34 

cadastrados e que, da mesma forma os egressos (semestre 2015/2). Outros membros do 35 

Colegiado participaram da explanação sobre o ENADE/2015. 2) O  presidente comentou sobre 36 



 

a revisão curricular do curso de graduação em Ciências Contábeis, assunto este que já vem 37 

sendo discutindo nas reuniões do Núcleo Docente Estruturante (NDE), sobre as alterações da 38 

estrutura do curso, mais especificamente na área contábil e pré-requisitos. 3) O professor Irineu 39 

informou que foi divulgado o Relatório da Avaliação Institucional da UFSC, no endereço 40 

eletrônico www.cpa.ufsc.br, prestando ainda  esclarecimentos, na qualidade de presidente da 41 

Comissão Própria de Avaliação (CPA). Encerrando os últimos informes, o Presidente 42 

comunicou que as próximas reuniões para o presente exercício serão nos dias: 01 de setembro e 43 

03 de novembro de 2015, conforme calendário aprovado anteriormente. Nada mais havendo a 44 

ser tratado e sem manifestações dos presentes, o Presidente agradeceu a presença de todos e 45 

deu por encerrada a reunião, da qual eu, Natalino Ary dos Santos, lavrei a presente Ata que, se 46 

aprovada, será assinada por mim juntamente com o Coordenador e demais membros deste 47 

Colegiado.  48 

http://www.cpa.ufsc.br/

