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Ao décimo sexto dia do mês de dezembro de 2021, através da plataforma do Google 1 

Meet, foi realizada a segunda reunião ordinária do Núcleo Docente Estruturante do 2 

curso de Ciências Contábeis sob a presidência do coordenador do curso, Prof.º 3 

Alexandre Cunha Gomes. Estavam presentes: 4 

 5 

Os docentes membro do NDE: Antônio Fernando de Araujo Navarro (1), Hugo Costa de 6 

Macedo (2), Selma Alves Dios (3) e Alexandre Cunha Gomes (4); 7 

 8 

Docentes convidados: Aline Moura (1), Vinay Chaba (2), Antônio Roberto Silva (3), Jorge 9 

Vieira da Costa Júnior (4) e José Paulo Cosenza (5); 10 

 11 

Membros Faltantes: Francisco Gomes de Paula (1). 12 

 13 

Técnico-administrativo: Caian Soares Mello (1). 14 

 15 

A reunião deliberou sobre os seguintes pontos de pauta: 1) Leitura e aprovação de ata 16 

da reunião anterior; 2) Apreciação do pedido de alteração das ementas das disciplinas 17 

STC00204 - Auditoria Contábil e STC00199 - Contabilidade Avançada II; 3) Proposição 18 

e votação de emendas à minuta de Regimento de Estágio Supervisionado para o Curso 19 

de Ciências Contábeis - UFF – Niterói; 4) Votação do texto consolidado da minuta de 20 

Regimento de Estágio Supervisionado para o Curso de Ciências Contábeis - UFF – 21 

Niterói; 5) Proposição e votação de emendas à minuta de Regimento de Atividades 22 

Complementares para o Curso de Ciências Contábeis - UFF – Niterói; 6) Votação do 23 

texto consolidado da minuta de Regimento de Atividades Complementares para o 24 

Curso de Ciências Contábeis - UFF – Niterói; 7) Assuntos gerais. 25 

 26 

Antes de iniciar a pauta, o Prof. Alexandre informou que o Prof. Paulo Roberto da Silva 27 

apresentou proposta de alteração das ementas de duas disciplinas que o mesmo 28 

leciona, as disciplinas STC00224 - Contabilidade Sociedade e Meio Ambiente e a 29 

disciplina STC00201 - Ética Geral Profissional em Contabilidade, que também sofreria 30 

alteração de nome passando a chamar-se STC00201 - Ética Profissional e 31 

Responsabilidade Socioambiental em Contabilidade. O Prof. Alexandre informou que 32 

embora as propostas de alteração do Prof. Paulo Roberto sejam antigas, a atual gestão 33 

da coordenação só recebeu as novas ementas após a convocação de presente reunião. 34 

Assim, o Prof. Alexandre coloca em votação se as propostas de alteração das disciplinas 35 
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supramencionadas poderiam ser incorporadas ao item II da pauta do dia, o que foi 36 

aprovado por unanimidade. 37 

 38 

1) Leitura e aprovação de ata da reunião anterior: O Prof. Alexandre apresentou os 39 

termos contidos na ata da reunião anterior. Houve manifestação em contrário a 40 

utilização da ata pela professora Selma Alves Dios. O professor Alexandre declarou haver 41 

necessidade de utilizar atas nas reuniões, assim como gravá-las para posteriormente dar 42 

publicidade às discussões ocorridas durante as reuniões. Colocada em votação a 43 

aprovação da ata da reunião anterior, a Profª. Selma absteve-se em aprová-la por não 44 

ter lido o seu conteúdo com antecedência, contudo os demais membros do NDE 45 

votaram a favor da sua aprovação. 2) Apreciação do pedido de alteração das ementas 46 

das disciplinas STC00204 - Auditoria Contábil, STC00199 - Contabilidade Avançada II, 47 

STC00224 - Contabilidade Sociedade e Meio Ambiente e STC00201 - Ética Geral 48 

Profissional em Contabilidade: A professora Selma informou não se sentir à vontade 49 

para analisar um pedido de alteração de ementa sem que o professor da disciplina faça 50 

uma exposição sobre a nova ementa e argumente em favor da mudança. Os professores 51 

Antônio Fernando de Araujo Navarro, Selma Alves Dios e Antônio Roberto Silva se 52 

manifestaram no sentido de que uma apresentação dos motivos para a mudança de 53 

ementa por parte do professor proponente enriqueceria a discussão. O professor 54 

Antônio Roberto Silva argumentou que seria necessário que o processo de alteração de 55 

ementas de disciplinas estivesse mapeado e solicitou que fosse retirada de pauta a 56 

votação referente às mudanças nas ementas das disciplinas na data de hoje. O professor 57 

Alexandre esclareceu que as propostas de alterações das ementas das disciplinas foram 58 

incluídas na pauta da reunião a pedido dos professores; que todos os professores do 59 

departamento foram convidados para a reunião; que para a alteração de ementas de 60 

disciplina a Pró-reitora de Graduação – PROGRAD demanda que sejam encaminhados 61 

um ofício da Coordenação do Curso, uma ata de Plenária Departamental aprovando a 62 

nova ementa e o Formulário 13 da ementa em si; que o procedimento 63 

interdepartamental foi discutido entre Chefia e Coordenação e que ficou definido que o 64 

NDE apreciaria as propostas de alteração de ementas, as analisaria, discutiria e, se 65 

aprovadas, estas seriam encaminhadas à Planária Departamental. Feitos esses 66 

esclarecimentos, o Prof. Alexandre perguntou se a Professora Selma gostaria de propor 67 

uma moção para que, doravante, o NDE não analise propostas de alterações de ementas 68 

de disciplinas antes de que o professor proponente apresente seus motivos diante do 69 

NDE. O professor Jorge Vieira comentou que a sua solicitação de mudança para a 70 

disciplina de Contabilidade Avançada II não foi unilateral, que é resultante de um 71 

trabalho conjunto desenvolvido pelos professores que estão alocados nas disciplinas de 72 
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contabilidade societária, incluindo comissão própria estabelecida com essa finalidade e 73 

composta pelos Professores Alexandre Gomes, Aline Moura e José Paulo Cosenza, que 74 

a atual ementa da disciplina não está adequada a esse trabalho, que a alteração 75 

proposta soluciona o problema. A Professora Selma propôs que os pedidos de alteração 76 

fossem discutidas com antecedência em reuniões informais por um grupo de 77 

professores especialistas na área da disciplina e que fosse apresentado ao NDE um 78 

relatório da discussão para decisão, a professora se posicionou contra a moção aventada 79 

pelo Prof. Alexandre e acrescentou que, em saber que as alterações de ementas 80 

propostas pelo Prof. Jorge já haviam sido discutidas em outros fóruns, já se sentia à 81 

vontade para aprovar as alterações.  O Professor Alexandre perguntou se o NDE gostaria 82 

de analisar as ementas imediatamente ou se gostariam de escolher relatores, que 83 

apresentariam seus pareceres na próxima reunião. A Professora Selma, considerando 84 

que o Prof. Jorge está presente e que as alterações de ementas por ele propostas já 85 

foram discutidas por especialistas, propõe que a aprovação das alterações seja colocada 86 

em votação. O Professor Alexandre coloca em votação a aprovação da alteração da 87 

ementa da disciplina STC00204 - Auditoria Contábil. A alteração é aprovada por 88 

unanimidade. O Professor Alexandre coloca em votação a aprovação da alteração da 89 

ementa da disciplinas STC00199 - Contabilidade Avançada II. A alteração é aprovada 90 

por unanimidade. Após, o Professor Alexandre solicitou votação aos membros do NDE 91 

para definir se haverá ou não relatoria para os pedidos de alteração de ementas das 92 

disciplinas STC00224 - Contabilidade Sociedade e Meio Ambiente e STC00201 - Ética 93 

Geral Profissional em Contabilidade. Apenas o Prof. Alexandre votou a favor e, portanto, 94 

decidiu-se por não haver relatoria. Não aprovadas as relatorias, o Prof. Alexandre 95 

convida a todos a analisar as ementas imediatamente. A Prof. Selma propõe que, na 96 

próxima reunião, o Prof. Paulo Roberto seja convidado para fazer uma breve exposição 97 

que será analisada pelo NDE. O Prof. Alexandre retoma a ideia da moção para que, 98 

doravante, o NDE não analise propostas de alterações de ementas de disciplinas antes 99 

de que o professor proponente apresente seus motivos diante do NDE. A Professora 100 

Selma argumenta que a presença do proponente não deve ser obrigatória, mas que é 101 

desejável e deve ser oportunizada. O prof. Alexandre esclarece que a presença do Prof. 102 

Paulo foi oportunizada, uma vez que ele foi convidado a participar da presente reunião. 103 

A Professora Selma declarou sua confiança na capacidade do Prof. Paulo, solicitou que 104 

suas propostas de alteração de ementas fossem colocadas em votação e antecipou que 105 

seria favorável às alterações neste caso, excepcionalmente. O Prof. Alexandre informou 106 

que os procedimentos devem ser uniformes e conclama a todos a analisar as ementas. 107 

O prof. Jorge lembrou que as proposições de alteração de ementas feitas pelo Prof. 108 

Paulo também são antigas e já haviam sido discutidas em outros fóruns, pediu um voto 109 
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de confiança ao Prof. Paulo e conclamou à aprovação da alteração das ementas. O Prof. 110 

Hugo ponderou que o Prof. Paulo está há muito tempo lecionando as disciplinas em 111 

questão, que não há necessidade da presença do Prof. Paulo na reunião, uma vez que a 112 

proposta de alteração parte dele, e que a aprovação das alterações poderia ser votada 113 

imediatamente, ao que é apoiado pela Professora Selma. O Prof. Alexandre lembra aos 114 

presentes que os arquivos com as ementas sequer foram compartilhados com os demais 115 

membros. O Prof. Cosenza informa que essas ementas já haviam sido discutidas e 116 

aprovadas em oportunidades anteriores, mas que sua formalização não ocorreu por 117 

problemas administrativos. Aquiescendo às solicitações de todos, o Prof. Alexandre 118 

coloca em votação a proposta de alteração da ementa da disciplina STC00224 - 119 

Contabilidade Sociedade e Meio Ambiente, o Prof. Alexandre abstém-se da votação, 120 

por não ter discutido a ementa, os demais votam a favor da alteração, que é aprovada.  121 

O Prof. Alexandre coloca em votação a proposta de alteração da ementa da disciplina 122 

STC00201 - Ética Geral Profissional em Contabilidade, o Prof. Alexandre abstém-se da 123 

votação, por não ter discutido a ementa, os demais votam a favor da alteração, que é 124 

aprovada, incluindo alteração de nome para STC00201 - Ética Profissional e 125 

Responsabilidade Socioambiental em Contabilidade. 126 

 127 

Após longas discussões, o horário estipulado para a reunião foi extrapolado. Os tópicos 128 

de número 3 ao 7 da pauta de hoje não foram discutidos, e serão, portanto, discutidos 129 

na próxima reunião do NDE que será realizada no dia 06 de Janeiro de 2022. 130 

 131 

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 12 horas e 30 minutos. Para 132 

constar, eu, Caian Soares Mello, Secretário do Curso de Ciências Contábeis, lavro esta 133 

ata, que dato e assino, juntamente com o professor Alexandre Cunha Gomes, 134 

Coordenador do Curso.  135 

 136 

Niterói, 16 de dezembro de 2021. 137 

 138 

 139 

 140 

 141 

Caian Soares Mello              Alexandre Cunha Gomes 142 

         Secretário                                                                                                  Presidente 143 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------144 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 145 
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