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UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - UFF 1 
FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO E CIÊNCIAS CONTÁBEIS - EST 2 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - STC 3 
COORDENAÇÃO DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS – SGC 4 

 5 
Data: Quarta-feira, 03 de Março de 2021  6 
Início: 09:00h  Término: 11:00h 7 
Local: Reunião Virtual via Google Meet (Conta: sgc.est@id.uff.br). 8 
 9 
Docentes Presentes: 10 
Hugo Costa de Macêdo,  Francisco de Paula Gomes Neto, Alexandre Cunha Gomes, Aline Moura Costa da 11 
Silva, Solange de Oliveira Roza da Cruz, Sandro de Azambuja, Eduardo Camilo da Silva (STA). 12 
 13 
Discentes Presentes: 14 
José Sebastião. 15 
 16 
Docentes Ausentes: 17 
Márcio Watanabe Alves de Souza (GET), Antônio Roberto da Silva, Jony Arrais Pinto, Vitor Balestro Dias 18 
da Silva (GAN). 19 
 20 
 21 
 22 
Expediente: 23 

1. Deliberações NDE (reunião do dia 02 de março de 2021): 24 
O professor Hugo iniciou a reunião mencionando a formação do NDE até a data de 25 
01/01/2021 e atualizou os membros do colegiado sobre a composição reformulada na 26 
primeira reunião ordinária do corrente ano, ou seja, incluindo mais 2 membros (Alexandre 27 
Cunha Gomes e José Paulo Cosenza). O professor Alexandre Cunha Gomes passou a 28 
descrever a situação da atualização das disciplinas do eixo de contabilidade financeira, 29 
evidenciando que as ementas foram atualizadas em reuniões anteriores do NDE e citando 30 
que tais atualizações não foram encaminhadas para registro na PROGRAD (relato obtido 31 
via comunicação com a própria PROGRAD). 32 
 33 
O professor Alexandre mencionou as pendências relativas aos registros das atas das 34 
reuniões anteriores e enfatizou a necessidade de que atualização emergencial se proceda, 35 
objetivando realizar as alterações necessárias para atualização junto à PROGRAD. 36 
 37 

2. Formação de comissões de trabalho: 38 
O professor Hugo iniciou a discussão descrevendo a situação emergencial em que se 39 
encontram as atividades a serem desempenhadas no âmbito do curso, via sugestão da 40 
professora Solange fica aprovada a consulta dos nomes por e-mails e/ou questionários 41 
individuais, com o objetivo de realizar uma melhor adequação das comissões, priorizando 42 
assim, as escolhas dos próprios docentes. O professor Eduardo Camilo informa que a rigor, 43 
a determinação é do coordenador, sem que haja neste quesito, conflito de autoridade em 44 
relação à chefia de departamento. O professor Alexandre menciona que as atribuições 45 
devem ser repartidas entre todos os docentes do curso, ao passo que os professores 46 
Francisco e Sandro: mencionam que não é atribuição do colegiado aprovar tais 47 
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determinações. O posicionamento da coordenação do curso é definido pela consulta 48 
individual com vistas à formação das comissões em um segundo momento. 49 
 50 

3. Debriefing do primeiro mês de gestão do curso:  51 
O professor Hugo relatou as séries de pendências iniciais ou geradas no primeiro mês de 52 
gestão, com ênfase para a persistente ausência de respostas relativas à reposição do quadro 53 
de funcionários do SGC.  54 

 55 
4. Processos SEI: 56 

Considerando os processos de rematrícula listados no SEI (em casos análogos à solicitação 57 
do processo 23069.161636/2020-90), O colegiado foi unânime ao aprovar a solicitação do 58 
discente. 59 

 60 
5. Informes e itens diversos: 61 

Neste ponto, o coordenador do curso iniciou um debate sobre a publicização dos atos do 62 
colegiado, coordenação e NDE, bem como os mecanismos dos quais a UFF dispõe para 63 
efetuar tal divulgação. O professor Alexandre relatou a situação dos acúmulos de trabalhos 64 
encontrados na coordenação no momento em que trabalhou como voluntário (somando-se 65 
às professoras Aline e Solange) para suprir a falta de pessoal do quadro técnico. Foi 66 
relatado neste item, a ausência de meio de comunicação entre alunos e coordenação até o 67 
mês de janeiro do corrente ano, sendo decorrente da inabilitação do endereço 68 
sgc.est@id.uff.br em momento anterior. 69 
 70 
 71 
 72 

Nada mais havendo a tratar, eu, Hugo Costa de Macêdo, presidente do Colegiado do curso de Ciências 73 
Contábeis, redijo e assino esta ata, aprovada na data de hoje e com registro de gravação armazenado nos 74 
arquivos da coordenação de curso. A publicação desta ata estará disponível publicamente em: 75 
www.atas.uff.br. 76 
 77 
 78 

 79 
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