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 5 
Data: Terça-feira, 02 de Março de 2021  6 
Início: 09:20h  Término: 11:40h 7 
Local: Reunião Virtual via Google Meet (Conta: sgc.est@id.uff.br). 8 
 9 
Docentes Presentes: 10 
Hugo Costa de Macêdo, Solange de Oliveira Roza Da Cruz, Selma Alves Dios e Aline Moura Costa da 11 
Silva. 12 
 13 
Docentes Ausentes: 14 
Antonio F.de A.Navarro Pereira. 15 
 16 
Expediente: 17 

1. Atualização de indicações de nomes ao NDE: 18 
O professor Hugo sugere que os nomes dos professores Alexandre Cunha Gomes e José 19 
Paulo Cosenza, componham o quadro de membros do NDE, visando o atendimento de 20 
normas estabelecidas pela UFF na Resolução nº 526/2011. As professoras Selma, Solange 21 
e Aline se manifestaram positivamente à indicação do professor Cosenza, considerando 22 
sua importância histórica na formulação, em virtude da sua atuação na reformulação das 23 
grades do curso. A professora ainda considerou a importância da indicação de nomes que 24 
componham o NDE e respeitem a diversidade de áreas representadas no curso. 25 
Adicionalmente, a professora Selma solicita que as linhas de pesquisa sejam levantadas no 26 
curso e que este levantamento ordene a quantidade de professores que devam compor o 27 
NDE. A professora Aline elencou os grupos de estudos e membros, hipoteticamente, da 28 
seguinte forma (considerando sugestões de todos os presentes): Gerencial: Cosenza e 29 
Selma; Sociedade e Sustentabilidade: Selma; Societária: Aline e Alexandre; 30 
Finanças/Economia/Métodos quantitativos: Solange; Atuarial: Navarro; 31 
Contabilidade Pública: Cintia. A professora Selma, sugere que o NDE possa atuar nos 32 
debates internos, através de reuniões de câmaras consultivas. 33 
 34 

2. Atividades NDE para renovação do reconhecimento de curso (MEC): 35 
O professor Hugo informou sobre o protocolo finalizado para a Renovação de 36 
Reconhecimento do Curso de CIÊNCIAS CONTÁBEIS, no município de Niterói, processo 37 
e-MEC 202031730, considerando o protocolo em 25/02/2021. A professora Solange 38 
mencionou as questões pendentes da última renovação de reconhecimento do curso, pontos 39 
como estrutura física, carga horária, etc. lembrando que estes pontos devem ser 40 
monitorados para a avaliação do MEC. A professora Selma elencou os pontos relativos à 41 
formalização das comissões e trabalho no âmbito de atuação do curso para as necessidades 42 
da renovação de reconhecimento (MEC), constituição de comissões referendadas pelo 43 
colegiado e formalizadas via DTS. 44 
 45 

3. Pertinência de atualização de grade de ensino (Currículo – 22.01.007):  46 
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O professor Hugo, informa sobre a possibilidade de atualização da grade do curso ainda 47 
que tenhamos uma visita de avaliação para renovação de reconhecimento pelo MEC, 48 
outrossim, informa sobre a demanda existente de atualização já amplamente discutida a 49 
respeito das disciplinas da linha de contabilidade societária. A professora Aline comentou 50 
que o que foi discutido, deve ser encaminhado com as decisões anteriores, ainda que 51 
atualizações sejam determinadas em um momento futuro. A professora complementa que, 52 
seria recomendável perguntar ao professor Leonardo José Seixas Pinto, se os processos de 53 
atualização destas disciplinas foram encaminhados de fato para atualização via 54 
PROGRAD, em caso afirmativo, a professora Solange enfatiza que as documentações 55 
comprobatórias são necessárias, considerando que a última atualização que consta na 56 
PROGRAD, data de Março de 2020. 57 
 58 

Nada mais havendo a tratar, eu, Hugo Costa de Macêdo, presidente do NDE do curso de ciências contábeis, 59 
redijo e assino esta ata, aprovada na data de hoje e com registro de gravação armazenado nos arquivos da 60 
coordenação de curso. A publicação desta ata estará disponível publicamente em: www.atas.uff.br. 61 
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