
 
Reunião Ordinária NDE 07/04/2021 

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO NDE, realizada em 07 de Abril de 2021. 
 

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, 07 de Abril de 2021  6 
Início: 09:20h  Término: 10:30h 7 
Local: Reunião Virtual via Google Meet (Conta: hugomacedo@id.uff.br). 8 
 9 
Docentes Presentes: 10 
Hugo Costa de Macêdo, Solange de Oliveira Roza Da Cruz, Aline Moura Costa da Silva, Antonio F.de 11 
A.Navarro Pereira, Alexandre Cunha Gomes, José Paulo Cosenza e Selma Alves Dios 12 
 13 
Expediente: 14 

1. Apresentação do Manual de Elaboração de Projetos para Processos Regulatórios e Avaliação In 15 
Loco e considerações sobre a Fase I: 16 

a. O professor Hugo apresentou o manual que norteia o preenchimento do Formulário 17 
Eletrônico que deverá ser respondido ao MEC em um prazo de 15 dias após a sua 18 
disponibilização no sistema. O ponto enfatizado na apresentação foi relativo ao 19 
compartilhamento de atribuições de respostas, que deverão serem distribuídas aos docentes 20 
que compõem o NDE.  21 

b. Uma dificuldade registrada na Fase I, foi relatada como sendo o acesso aos documentos 22 
antigos do curso. Para sanar situações problemáticas em relação a este problema, optou-se 23 
pela criação de uma pasta compartilhada no google drive (conta sgc.est@id.uff.br) onde 24 
todos os arquivos do curso devem estar listados e compartilhados com os membros do 25 
NDE. 26 

c. Uma data para definição de atribuições dos docentes que compõem o NDE, na terceira fase 27 
da avaliação, foi sugerida como sendo a terça-feira, dia 13 de abril de 2021, às 10h. 28 
 29 

2. Questão da Extensão (Resolução CNE/CES de 07 de Dezembro de 2018): 30 
a. Foi discutida a necessidade de curricularização das atividades de extensão no âmbito do 31 

ensino, no departamento de contabilidade. O tema, igualmente ao anterior, também ensejou 32 
a necessidade de agendamento em data futura para melhor apreciação, esta data deverá ser 33 
definida na próxima reunião extraordinária. 34 

b. Como sugestão do professor Alexandre, o professor Paulo Roberto (coordenador de 35 
extensão do SGC), deverá ser convidado para debater o tema, bem como articular com este 36 
fórum, as possibilidades de atendimento a este item no projeto pedagógico do curso; 37 

c. Na data de hoje estão sendo encaminhados por e-mail aos membros do NDE, os 38 
documentos que darão suporte a este debate. 39 
 40 

Nada mais havendo a tratar, eu, Hugo Costa de Macêdo, presidente do NDE do curso de ciências contábeis, 41 
redijo e assino esta ata, aprovada na data de hoje e com registro de gravação armazenado nos arquivos da 42 
coordenação de curso. A publicação desta ata estará disponível publicamente em: www.atas.uff.br. 43 
 44 
 45 
 46 
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