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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1 

COLEGIADO DO CURSO DE CIÊNCIAS 2 

CONTÁBEIS DO CENTRO DE 3 

CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS, 4 

REALIZADA NO DIA 07 DE MAIO DE 5 

2019, ÀS 9 HORAS. 6 

Aos sete dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, às nove horas, na sala 7 

de reuniões da Coordenação do Curso de Ciências Contábeis do Centro de Ciências 8 

Sociais Aplicadas da Universidade Federal da Paraíba, na cidade de João Pessoa, 9 

estiveram reunidos os membros do Colegiado do Curso de Ciências Contábeis, 10 

contando com a presença de Moisés Araújo Almeida, Coordenador do Curso de 11 

Ciências Contábeis e presidente da sessão, Dimas Barrêto de Queiroz (Vice-12 

Coordenador do Curso de Ciências Contábeis), Isadora Cristina Ferreira Valero 13 

(Representante Discente), Ademário Félix de Araújo Filho (Representante do 14 

DE/CCSA) e Wenner Glaucio Lopes Lucena (Representante do DFC/CCSA), 15 

registrando-se a ausência devidamente justificada do professor Dirceu Marques 16 

Galvão Filho (Representante do DDP/CCJ). A pauta do dia constou do documento de 17 

convocação cujo inteiro teor segue transcrito: “João Pessoa/PB, 03 de maio de 2019. 18 

CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO - Convocamos V. S.ª, na forma do Art. 20 do 19 

Regimento Geral da UFPB, para participar da reunião do Colegiado do Curso de 20 

Ciências Contábeis, nos termos adiante discriminados: Nº/Ano: 02/2019; Natureza: 21 

Ordinária; Data: 07/05/2019 (terça-feira); Hora: 9h; Local: Sala de reuniões da 22 

Coordenação do Curso de Ciências Contábeis. PAUTA: 1. Informes; 2. Leitura e 23 

aprovação da ata da reunião de 30/10/2018; 3. Aprovação do ad referendum acerca 24 

da composição do Núcleo Docente Estruturante (NDE); 4. Aprovação do ad 25 

referendum acerca da confirmação de vagas para reopção de curso/turno e PSTV 26 

2019.1; 5. Aprovação do ad referendum acerca da proposta de alteração do Projeto 27 

Pedagógico do Curso; 6. Deliberação acerca da proposta de alteração da 28 

Resolução de Estágio Supervisionado; 7. O que ocorrer. Atenciosamente, Prof. Dr. 29 

Moisés Araújo Almeida - Coordenador do Curso de Ciências Contábeis - Mat. 30 

SIAPE nº 1610122”. Havendo número legal para a formação de quórum, o 31 

Presidente deu início à reunião. Ato contínuo, o Prof. Moisés realizou leitura da 32 

pauta da reunião. Passando ao item “1. Informes”, o Prof. Moisés consultou se os 33 

conselheiros tinham algum informe a ser dado. Não houve informes. Em seguida, o 34 

Presidente prosseguiu para o item seguinte: “2. Leitura e aprovação da ata da 35 

reunião de 30/10/2018”, o Prof. Moisés disse que o inteiro teor da ata já havia sido 36 

disponibilizado para a leitura aos membros do Colegiado, de modo que dispensou-se 37 

a leitura da ata, tendo o Presidente da sessão colocado a ata em votação, a qual foi 38 

aprovada por unanimidade. Dando prosseguimento, o Presidente passou ao item “3. 39 

Aprovação do ad referendum acerca da composição do Núcleo Docente 40 

Estruturante (NDE)”. O Prof. Moisés justificou a decisão ad referendum devido à 41 
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divergência existente entre a resolução interna do NDE e a Resolução n.º 16/2015 do 42 

CONSEPE, sendo que segundo aquela, compete ao Coordenador do Curso proceder 43 

a alterações na composição do NDE, e segundo esta, tal decisão cabe ao Colegiado 44 

do Curso. O Prof. Moisés esclareceu acerca de alterações realizadas na composição 45 

do NDE e seus respectivos motivos, e pontuou que o NDE passou a contar com a 46 

seguinte composição: MOISÉS ARAÚJO ALMEIDA – SIAPE nº 1610122 47 

(presidente); DIMAS BARRÊTO DE QUEIROZ – SIAPE nº 1859411 (vice-48 

presidente); AZAMOR CIRNE DE AZEVEDO FILHO – SIAPE nº 1743642; LUIZ 49 

FELIPE DE ARAÚJO PONTES GIRÃO – SIAPE nº 1989585; MÁRCIA REIS 50 

MACHADO – SIAPE nº 1453014; ROBÉRIO DANTAS DE FRANÇA – SIAPE nº 51 

2368304; WENNER GLAUCIO LOPES LUCENA – SIAPE nº 1526402 e 52 

ADRIANA FERNANDES DE VASCONCELOS - SIAPE nº 1767531, todos 53 

professores do Departamento de Finanças e Contabilidade do Centro de Ciências 54 

Sociais Aplicadas da UFPB. Em seguida, o Prof. Moisés colocou em votação a 55 

composição acima descrita, a qual foi aprovada por unanimidade. Ato contínuo, 56 

passou-se ao item “4. Aprovação do ad referendum acerca da confirmação de 57 

vagas para reopção de curso/turno e PSTV 2019.1” e o Presidente da sessão 58 

justificou que fez-se necessária decisão ad referendum devido ao curto prazo 59 

disponibilizado pela Pró-Reitoria de Graduação (PRG) para resposta acerca das 60 

vagas disponíveis para o Curso de Ciências Contábeis. Ato contínuo, o Presidente da 61 

sessão informou que não concordou com a distribuição sugerida pela PRG, e que 62 

distribuiu as vagas disponíveis se baseando nas edições anteriores dos processos 63 

seletivos em comento, da seguinte forma: 17 (dezessete) vagas para o turno diurno, 64 

sendo 12 (doze) vagas para reopção de curso, 2 (duas) vagas para reopção de turno e 65 

3 (três) vagas para o PSTV; no turno noturno, 32 vagas, das quais 19 (dezenove) 66 

vagas para reopção de curso, 8 (oito) vagas para reopção de turno e 5 (cinco) vagas 67 

para PSTV. Em seguida, o Prof. Moisés colocou em votação a decisão acima 68 

descrita, a qual foi aprovada por unanimidade. Ato contínuo, passou-se ao item “5. 69 

Aprovação do ad referendum acerca da proposta de alteração do Projeto 70 

Pedagógico do Curso” e o Prof. Moisés explicou aos presentes as alterações 71 

necessárias no PPC, cujo conteúdo foi objeto de deliberação no NDE, e esclareceu 72 

que o encaminhamento ad referendum do Colegiado do Curso havia sido para dar 73 

celeridade ao processo de alterações, visto que eram necessárias para os alunos da 74 

Estrutura Curricular de 2016, com conclusão do Curso prevista para o período letivo 75 

2019.2. Prosseguindo, o Presidente apresentou a minuta de Portaria para alteração do 76 

Projeto Pedagógico do Curso (PPC). Ato contínuo, o Presidente apresentou sugestão 77 

de alteração na redação do § 1º do Art. 5º da Resolução n.º 78 

37/2016/CONSEPE/UFPB, estabelecendo o Estágio Supervisionado do Curso de 79 

Graduação em Ciências Contábeis como uma atividade de orientação coletiva, 80 

exclusivamente presencial, com duração de 300 horas, correspondente a 20 créditos, 81 

a ser desenvolvido ao longo do curso desdobrado em Estágio Supervisionado I, 82 

Estágio Supervisionado II, Estágio Supervisionado III e Estágio Supervisionado IV, 83 
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cada um com carga horária de 75 horas, correspondente a 5 créditos. Após discussão, 84 

a alteração proposta foi posta em votação e aprovada por unanimidade. 85 

Prosseguindo, o Presidente apresentou sugestão de alteração na Estrutura Curricular 86 

do Curso: mudança da disciplina Contabilidade IV para o 4º período letivo; mudança 87 

das disciplinas Contabilidade V e Prática Contábil Financeira I para o 5º período 88 

letivo; mudança da disciplina Contabilidade Tributária II para o 6º período letivo; 89 

inclusão do Estágio Supervisionado I, Estágio Supervisionado II, Estágio 90 

Supervisionado III e Estágio Supervisionado IV do 5º ao 8º períodos letivos, 91 

respectivamente. Após discussão, a alteração proposta foi posta em votação e 92 

aprovada por unanimidade. Ato contínuo, o Presidente apresentou proposta de 93 

redução da carga horária da disciplina Transparência e Gestão Pública de 60 94 

(sessenta) horas para 30 (trinta) horas, apresentada pelo Prof. Rommel de Santana 95 

Freire. Após discussão, a alteração proposta foi posta em votação e aprovada por 96 

unanimidade. Prosseguindo, o Presidente apresentou a proposta de alteração do pré-97 

requisito da disciplina Contabilidade Ambiental, passando a ter como pré-requisito 98 

Teoria da Contabilidade I, apresentada pelo Prof. Christiano Coelho. Ato contínuo, o 99 

Presidente apresentou a proposta de inclusão da disciplina Contabilidade IV com pré-100 

requisito da disciplina Perícia Contábil. Após discussão, as alterações propostas 101 

foram postas em votação e aprovada por unanimidade. Ato contínuo, o Presidente 102 

apresentou a proposta de alteração dos nomes das disciplinas Prática Contábil 103 

Financeira I e Prática Contábil Financeira II para Prática Contábil I e Prática 104 

Contábil II, respectivamente. Após discussão, a alteração proposta foi posta em 105 

votação e aprovada por unanimidade. Dando continuidade, o Presidente passou à 106 

discussão das propostas de alteração de ementas de disciplinas. Ato contínuo, o 107 

Presidente apresentou a proposta de alteração da ementa da disciplina Contabilidade 108 

Tributária I. Após discussão, a alteração proposta foi posta em votação e aprovada 109 

por unanimidade, passando a ter a seguinte redação: “Tributos, Sistema Tributário 110 

Brasileiro e Contabilidade Tributária. Apuração e Contabilização de Tributos 111 

Indiretos: Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS; Imposto 112 

sobre Serviços – ISS; Imposto sobre Industrialização – IPI; Programa de Integração 113 

Social/Programa de Integração do Servidor Público (PIS/PASEP) e da Contribuição 114 

para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS). Regime Especial Unificado 115 

de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e 116 

Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional.”. Dando continuidade, o Presidente 117 

apresentou a proposta de alteração da ementa da disciplina Contabilidade de Custos 118 

II. Após discussão, a alteração proposta foi posta em votação e aprovada por 119 

unanimidade, passando a ter a seguinte redação: “Custeio Baseado em Atividades - 120 

ABC. Custeamento por ordem de produção. Custeamento por processo. Produção 121 

conjunta: coprodutos, subprodutos, sobras e resíduos materiais.”. Ato contínuo, o 122 

Presidente apresentou a proposta de alteração da ementa da disciplina Teoria da 123 

Contabilidade II. Após discussão, a alteração proposta foi posta em votação e 124 

aprovada por unanimidade, passando a ter a seguinte redação: “A Contabilidade 125 
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como linguagem de negócios. Evolução, teorias e paradigmas prevalentes na 126 

Contabilidade. Teorias econômicas e organizacionais aplicadas à Contabilidade. 127 

Relatórios e escolhas contábeis. Informação contábil e Mercado de Valores 128 

Mobiliários. Manipulação de informações contábeis.”. Prosseguindo, o Presidente 129 

apresentou a proposta de alteração da ementa da disciplina Auditoria I. Após 130 

discussão, a proposta foi posta em votação, tendo sido aprovada por unanimidade, 131 

passando a ter a seguinte redação: “Ambiente da Auditoria. Padrões Gerais de 132 

Auditoria: trabalho de asseguração e normas profissionais e técnicas; Padrões de 133 

Planejamento: avaliação de riscos; Padrões de Execução: respostas aos riscos 134 

avaliados; Padrões para Conclusão e Qualidade: formação da opinião e 135 

comunicação.”. Dando continuidade, o Presidente apresentou a proposta de alteração 136 

da ementa da disciplina Auditoria II. Após discussão, a proposta foi posta em 137 

votação, tendo sido aprovada por unanimidade, passando a ter a seguinte redação: 138 

“Serviços de Asseguração – Visão Geral; Governança Corporativa – Visão Geral 139 

(IBGC); Modelos de Asseguração; Framework para Controles Internos – COSO; 140 

Modelos para Gestão de Riscos; Fraude – Taxonomias, Teorias e Controles (COSO 141 

GUIDE); Auditoria Interna (asseguração e consultoria) – Normas Internacionais para 142 

a Prática Profissional de Auditoria (IPPF); Técnicas de Auditoria com Auxílio de 143 

Computador (TAAC); Auditoria Contínua; Audit Analytics.”. Ato contínuo, o 144 

Presidente apresentou a proposta de alteração da ementa da disciplina Auditoria 145 

Pública. Após discussão, a proposta foi posta em votação, tendo sido aprovada por 146 

unanimidade, passando a ter a seguinte redação: “Entendendo o Estado e sua gestão; 147 

Gestão de Riscos e Controles – Estrutura Integrada; Modelos de Asseguração – 148 

Integrando Governança e Gestão de Riscos; Auditoria Pública Interna e Externa – 149 

padrões INTOSAI e IPPF; Auditoria Baseada em Riscos; Consultoria; Auditoria 150 

Financeira; Auditoria Operacional.”. Prosseguindo, o Presidente apresentou a 151 

proposta de alteração da ementa da disciplina Perícia Contábil. Após discussão, a 152 

proposta foi posta em votação, tendo sido aprovada por unanimidade, passando a ter 153 

a seguinte redação: “Introdução à perícia contábil. Tipos de perícia. Princípios e 154 

normas técnicas de perícia contábil. Normas brasileiras do perito contábil. Perfil 155 

profissional e pessoal do perito. Planejamento dos trabalhos. Prova pericial. 156 

Procedimentos periciais. Laudo e parecer pericial. Honorários periciais. Noções de 157 

arbitragem e meios para solução de conflitos.” Prosseguindo, o Presidente apresentou 158 

a proposta de alteração da ementa da disciplina Contabilidade II. Após discussão, a 159 

proposta foi posta em votação, tendo sido aprovada por unanimidade, passando a ter 160 

a seguinte redação: “Operações com mercadorias: compra, venda, apuração de 161 

estoques e baixa. Operações com imobilizado: aquisição, avaliação e 162 

depreciação/amortização/exaustão. Despesas e receitas antecipadas. Operações 163 

financeiras ativas e passivas. Custos de Empréstimos. Operações de Arrendamento 164 

Mercantil. Apuração do resultado. Demonstração do Resultado. Balanço 165 

Patrimonial.” Prosseguindo, o Presidente apresentou a proposta de alteração da 166 

ementa da disciplina Contabilidade III. Após discussão, a proposta foi posta em 167 
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votação, tendo sido aprovada por unanimidade, passando a ter a seguinte redação: 168 

“Provisão, Passivo e Ativos Contingentes. Ativo intangível. Apresentação das 169 

Demonstrações Contábeis. Demonstração das mutações do patrimônio líquido. 170 

Demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados. Demonstração dos fluxos de 171 

caixa. Demonstração do resultado abrangente. Demonstração do valor adicionado. 172 

Investimentos. Métodos da equivalência patrimonial. Demonstrações consolidadas.” 173 

Prosseguindo, o Presidente apresentou a proposta de alteração da ementa da 174 

disciplina Contabilidade IV. Após discussão, a proposta foi posta em votação, tendo 175 

sido aprovada por unanimidade, passando a ter a seguinte redação: “Combinação de 176 

negócios. Efeitos das mudanças nas taxas de câmbio. Valor justo. Receitas. 177 

Instrumentos financeiros. Custos de transação e prêmios na emissão de títulos e 178 

valores mobiliários. Divulgação das partes relacionadas. Subvenção e assistência 179 

governamentais.” Prosseguindo, o Presidente apresentou a proposta de alteração da 180 

ementa da disciplina Contabilidade V. Após discussão, a proposta foi posta em 181 

votação, tendo sido aprovada por unanimidade, passando a ter a seguinte redação: 182 

“Propriedade para investimentos. Ativo não-circulante mantido para venda e 183 

operações descontinuadas. Imobilizado: casos avançados. Redução ao valor 184 

recuperável de ativos. Intangível: casos avançados. Ativos garantidores: seguradoras, 185 

operadoras de saúde e previdência complementar. Provisões técnicas: seguradoras, 186 

operadoras de saúde e previdência complementar. Atuária: conceito de atuária, 187 

atuário, relação entre Contabilidade e Atuária.” Prosseguindo, o Presidente 188 

apresentou a proposta de alteração da ementa da disciplina Prática Contábil II. Após 189 

discussão, a proposta foi posta em votação, tendo sido aprovada por unanimidade, 190 

passando a ter a seguinte redação: “Operações avançadas de prática contábil. 191 

Subvenção e assistência governamental. Redução ao valor recuperável de ativos. 192 

Custos de empréstimos. Efeitos das mudanças nas taxas de câmbio e conversão de 193 

demonstrações contábeis. Instrumentos financeiros. Custos de transação e prêmios na 194 

emissão de títulos e valores mobiliários. Investimentos em coligadas e 195 

controladas. Demonstrações contábeis individuais e consolidadas.”. A íntegra com o 196 

conteúdo das alterações propostas segue em anexa a esta ata. Ato contínuo, o 197 

Presidente passou para o item seguinte da pauta: “6. Deliberação acerca da 198 

proposta de alteração da Resolução de Estágio Supervisionado” e explicou aos 199 

presentes a proposta de alteração da Resolução n.º 004/2015-CCGCC, que 200 

regulamente o Estágio Supervisionado do Curso de Ciências Contábeis, já aprovada 201 

pelo NDE. O texto da Resolução proposta estabelece que o Estágio Supervisionado 202 

do Curso de Ciências Contábeis é um componente curricular obrigatório, ao qual 203 

devem se submeter os alunos, atendendo a carga horária de 300 horas, 204 

correspondente a 20 créditos, previstas na estrutura curricular do referido Curso, e 205 

que é uma atividade curricular de orientação coletiva para alunos desse Curso, 206 

exclusivamente presencial, de acordo com a legislação vigente da UFPB. O texto 207 

propõe também que o Estágio Supervisionado seja desenvolvido ao longo do Curso, 208 

desdobrado em Estágio Supervisionado I, Estágio Supervisionado II, Estágio 209 
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Supervisionado III e Estágio Supervisionado IV, cada um com carga horária de 75 210 

horas, correspondente a 5 créditos. Prosseguindo, foi proposto que o Estágio 211 

Supervisionado I e o Estágio Supervisionado II pudessem ser aproveitados mediante 212 

a realização das seguintes atividades: Estágio Curricular Não-Obrigatório, 213 

devidamente comprovado, com carga horária mínima de 75 horas, ainda que 214 

desempenhado em área diversa da Contabilidade, com a entrega de um relatório; 215 

Experiência Profissional, devidamente comprovada, com carga horária mínima de 75 216 

horas, ainda que desempenhada em área diversa da Contabilidade, com a entrega de 217 

Plano de Atividade e Termo de Compromisso para Aproveitamento de Experiência 218 

Profissional, disponibilizado pela Coordenação de Estágio e Monitoria; Participação 219 

em Programa de Bolsas de Extensão – PROBEX ou Projeto de Fluxo Contínuo de 220 

Extensão – FLUEX, devidamente comprovada com carga horária mínima de 75 221 

horas, na condição de aluno(a) bolsista ou voluntário(a), com a entrega de um 222 

relatório dessa experiência; Participação em Programa de Monitoria, devidamente 223 

comprovada, com carga horária mínima de 75 horas, com a entrega de um relatório 224 

dessa experiência; Participação em Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 225 

Científica – PIBIC, Programa Institucional de Voluntários de Iniciação Científica – 226 

PIVIC ou Programa Institucional de Voluntários de Iniciação Tecnológica e 227 

Inovação – PIVITI, devidamente comprovada, com carga horária mínima de 75 228 

horas, com a entrega de um relatório dessa experiência. Para o Estágio 229 

Supervisionado III e o Estágio Supervisionado IV foi proposto o aproveitamento 230 

mediante a realização das seguintes atividades: Estágio Curricular Não-Obrigatório, 231 

devidamente comprovado, com carga horária mínima de 75 horas, desempenhado na 232 

área de Contabilidade, com a entrega de um relatório; Experiência Profissional, 233 

devidamente comprovada, com carga horária mínima de 75 horas, desempenhada na 234 

área de Contabilidade, com a entrega de Plano de Atividade e Termo de 235 

Compromisso para Aproveitamento de Experiência Profissional, disponibilizado pela 236 

Coordenação de Estágio e Monitoria; Participação como membro da Empresa Júnior 237 

de Contabilidade, devidamente comprovada, com carga horária mínima de 75 horas, 238 

com a entrega de um relatório dessa experiência. Ato contínuo, o Presidente disse 239 

que, caso o discente não tivesse realizado quaisquer dessas atividades, deveria 240 

obrigatoriamente realizar o Estágio Supervisionado. Ademais, o texto proposto 241 

estabeleceu que por área de Contabilidade deveriam ser entendidas àquelas definidas 242 

no Projeto Pedagógico do Curso, e, caso as atividades previstas propostas para 243 

aproveitamento do Estágio Supervisionado tivessem sido computadas como 244 

Atividades Complementares não poderiam ser aproveitadas para o Estágio 245 

Supervisionado. Também foi proposto que o estágio pudesse ser desenvolvido no 246 

setor em que o estagiário cumpria as suas atividades normais ou rotineiras, de forma 247 

que pudesse intervir, propor mudanças ou inovações, entre outros. A íntegra da 248 

Minuta de Resolução 01/2019/CCCC, com o conteúdo das alterações propostas 249 

segue em anexo. Em seguida, o Prof. Moisés colocou em votação a proposta de 250 

alteração, a qual foi aprovada por unanimidade. Ato contínuo, passou-se ao item “7. 251 
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O que ocorrer”, e o Prof. Moisés informou acerca de seu período oficial de férias: 252 

entre os dias 14 (quatorze) e 28 (vinte e oito) de maio. Ato contínuo o Prof. Moisés 253 

encerrou a sessão e eu, José Rômulo Batista Xavier Júnior, Assistente em 254 

Administração desta Coordenação, lavrei a presente ata, que, após lida, será aprovada 255 

pelos membros deste Colegiado que abaixo assinam. João Pessoa/PB, 27 de maio de 256 

2019. 257 


