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ATA DA 208ª – DUCENTÉSIMA OITAVA 
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE 
DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DO 
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REALIZADA, VIA ZOOM MEETING, NO DIA 22 DE 
SETEMBRO DE 2020. 
 

 
Às quatorze horas e vinte minutos do dia vinte e dois de setembro do ano de dois mil e vinte, 1 
via zoom meeting, reuniram-se os membros da Câmara de Desenvolvimento Profissional, 2 
sob a coordenação do vice-presidente AÉCIO PRADO DANTAS JÚNIOR. A reunião contou 3 
com as presenças dos conselheiros(as): WELLINGTON DO CARMO CRUZ, coordenador-4 
Adjunto da Câmara, MARISA LUCIANA SCHVABE DE MORAIS, JOSÉ GONÇALVES 5 
CAMPOS FILHO, ELIAS DIB CADDAH NETO, VÂNIA LABRES DA SILVA E NILVA 6 
AMÁLIA PASETTO. Também presentes na reunião, a coordenadora de desenvolvimento 7 
profissional, contadora Adriana Guimarães, a Gerente do Departamento de Educação 8 
Profissional Continuada, Renata Melo, a Gerente do Departamento de Exames Eliane Rosa, 9 
a Bibliotecária do CFC, Lúcia Helena e a Técnica Administrativa Liana Almeida. O vice-10 
presidente Aécio Prado Dantas Júnior, iniciou a reunião agradecendo a presença e em 11 
seguida, passou para o primeiro item da pauta. I. EXPEDIENTES. Apreciação e aprovação 12 
das atas 207ª (ducentésima sétima) Reunião Ordinária da Câmara de Desenvolvimento 13 
Profissional do CFC, realizada de forma online, no dia 11 de agosto de 2020.  Após 14 
revisão do conselheiro Elias Dib Caddah Neto, a ata foi submetida ao grupo e aprovada por 15 
unanimidade. II. COMUNICADOS. PROJETO 3001 – EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 16 
CONTINUADA: O vice-presidente Aécio Prado Dantas Júnior informou as atividades 17 
realizadas pelo Departamento de Educação Continuada – DEDUC entre 14 agosto a 21 de 18 
setembro de 2020, a saber: resposta aos questionamentos recepcionados por e-mail e 19 
ouvidoria; reuniões realizadas com a Basis para homologação e levantamento de requisitos 20 
de funcionalidades do sistema EPC, nos dias 14, 18, 19 e 20 de agosto e 15 e 16 de 21 
setembro de 2020; instrução de 34 processos para julgamento da CEPC-CFC; apoio e 22 
orientação aos CRCs sobre o Programa de Educação Profissional Continuada; verificações 23 
e realização de testes visando retorno do Sistema EPC após o ataque cibernético; e apoio 24 
no processo de integração dos dados de 11.500 turmas de cursos pontuados para o PEPC, 25 
oriundos do Sistema Web EPC do CRCSP para o Sistema Web EPC do CFC. Alteração a 26 
NBC PG 12 (R3). O vice-presidente informou que foi criado subgrupo para propor alteração 27 
na norma, considerando a necessidade de reenquadramento do profissional Previc.  O 28 
subgrupo é composto pelos seguintes integrantes: Marisa Luciana Schvabe de Morais 29 
(CFC), Marcelo Monello (CRCSP), Marcelo Galvão Guerra (Ibracon-2ª), Marcio Schuchu 30 
(CRCRS), Renato Postal (Ibracon – 5ª Seção). PROJETO 3002 – EXAME DE 31 
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA – AUDITORIA E PERÍCIA. O vice-presidente Aécio Prado 32 
Dantas Júnior informou as atividades realizadas pelo Departamento de Exames entre 14 33 
agosto a 21 de setembro de 2020, conforme segue: tramitação do processo que trata da 34 
contratação de empresa para aplicação de provas, em formato digital, do Exame de 35 
Qualificação Técnica (EQT). Dando continuidade à fase interna de licitação, o processo foi 36 
enviado para análise da Coordenadoria de Controle Interno (CCI) para fins de análise; 37 
realizada reunião online no dia 19 de agosto de 2020, com representantes da empresa 38 
Prova Fácil para apresentação das funcionalidades do sistema de aplicação de provas 39 
digitais com objetivo de conhecer a ferramenta de aplicação de provas online; realizada 40 
reunião com o Departamento de Informática (Deinf) do CFC, no dia 17 de setembro de 41 
2020, para avaliar o andamento das corretivas no sistema gestor do EQT; realização de 42 
reuniões periódicas com os subgrupos da CAE – Auditoria para validação das questões que 43 
irão compor o banco; elaboração e aprovação, pela CAEs, da minuta do Edital para a 44 
próxima edição do Exame de Qualificação Técnica (EQT), para Auditor e Perito, prevista 45 
para novembro de 2020, de onde destacamos: inscrições: entre as 9 horas do dia 19 de 46 
outubro de 2020 e 14 horas do dia 30 de outubro de 2020, observando o horário oficial de 47 
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Brasília (DF). Taxa: R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), por prova, via boleto bancário. 48 
Provas digitais: sem ambiente controlado. Tempo de prova: 4h, manutenção do tempo 49 
atual. Datas de aplicação das provas: QTG - 30 de novembro de 2020; CVM - 1º de 50 
dezembro de 2020; BCB - 2 de dezembro de 2020; SUSEP - 3 de dezembro de 2020. 51 
PREVIC - 4 de dezembro de 2020; e PERÍCIA - 7 de dezembro de 2020. O vice-presidente 52 
destacou os critérios de segurança previstos no edital para contratação da empresa 53 
para aplicação do EQT Digital: autenticação de candidatos: tecnologia de 54 
reconhecimento facial, visando comparar a foto da inscrição com a imagem de quem realiza 55 
o certame durante todo o tempo de prova, bem como visando identificar movimentos 56 
suspeitos durante a avaliação; controle de navegação: antes da realização das provas ou 57 
no ato da inscrição a empresa deverá travar o Browser visando bloquear outras páginas ou 58 
aplicativos e navegação externa; alertas de conexão: tecnologia que permite enviar 59 
informações ao candidato durante a prova, por exemplo: concessão de tempo adicional para 60 
finalizar a prova; o computador perdeu sua conexão com a internet. Conexão perdida. 61 
Reconectando em XX segundos; e dashboard (Painel de controle) em tempo real: a 62 
empresa deverá possibilitar o acesso ao CFC a relatório, em tempo real, do quantitativo de 63 
candidatos: que não iniciaram;  que estão em andamento; e  que já concluíram a prova.  64 
PROJETO 3003 –PROJETO 3009 – AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ACERVO 65 
BIBLIOGRÁFICO: Entre 14 agosto a 21 de setembro de 2020, foram realizadas as 66 
seguintes ações: pesquisas bibliográficas - respondidas solicitações internas e externa (e-67 
mail, whatsapp e  ouvidoria).  Foram realizados 12 empréstimos/renovações/devolução de 68 
livros nesse período. Processamento Técnico: foram catalogados na base de dados da 69 
Biblioteca 26 vídeos do Canal Youtube, com o link para acesso on-line. Atualmente, 78 70 
vídeos estão disponíveis para pesquisa. Acesso à base de dados da Biblioteca do CFC. 71 
Teve 2782 pesquisas (acessos) via terminal web e local(TEVE ACESSO NO CFC??? NÃO 72 
ESTÁ FECHADO??). Foi registrado que nos últimos dois meses houve aumento importante 73 
de consulta na base de dados da Biblioteca do CFC (terminal web), certamente fruto da 74 
campanha de promoção da Biblioteca, lançada este ano.  Foram realizadas pesquisas de 75 
plataformas que ofertam livros digitais(e-books) para composição de projeto a ser 76 
apresentado posteriormente. Projeto 3019 – XII Encontro Nacional de Coordenadores e 77 
Professores do Curso de Ciências Contábeis. A palavra foi concedida ao conselheiro 78 
Elias Dib Caddah Neto que informou que foram realizadas reuniões técnicas virtuais nos 79 
dias 17, 21 e 28 de agosto e 2 e 11 de setembro de 2020 para tratar da organização do 80 
evento virtual, que será realizado nos dias 29 e 30 de setembro de 2020. Ressaltou que 81 
consta prevista à aplicação,  pioneira, de pesquisa científica sobre os impactos do COVID 82 
19 no ensino. Registrou convite aos conselheiros para participarem e divulgar o evento em 83 
suas bases, pontuando o endereço para inscrição: 84 
http://www.abracicon.org/post.php?p=3797 e resposta a pesquisa Link da pesquisa: 85 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGr4kCDhCO30PnoMSWkk6ox7uBnFKmG7bjB86 
X8aRcmqRUTakw/viewform. Finalizando, Elias apresentou o número de inscritos (1.363) no 87 
evento por UF. PROJETO 3021 – PARCERIA CFC/SEBRAE: O vice-presidente Aécio 88 
Prado Dantas Júnior informou as reuniões do Comitê Gestor para propor ações de execução 89 
no âmbito do Termo Cooperação Geral n.º 12/2020 – Parceria Conselho Federal de 90 
Contabilidade e Sebrae Nacional, realizadas conforme seguem: 14 de agosto de 2020 - 91 
apresentação dos itens do plano de trabalho que estavam pendentes de aprovação e a 92 
inclusão da ação do Sebraetec; 28 de agosto de 2020 - apresentação de propostas para a 93 
logomarca do Programa; 4 de setembro de 2020 -  para avaliação de proposta de logomarca 94 
para o Programa; e 14 de setembro de 2020 - para trabalho na proposta de logomarca do 95 
Programa, quando foi solicitado ajustes na proposta atual e criação de nova marca. ORDEM 96 
DO DIA. Atos a homologar. Relatório da reunião da CEPC-CFC, realizada no dia 10 de 97 
setembro de 2020, via zoom meeting, quando foram julgados processos de  justificativas 98 
de não cumprimento e credenciamentos de cursos e eventos, como segue: total: 34; 99 
deferidos: 18; indeferidos: 10; deferimento parcial: 3 e em análise: 3. Aprovado por 100 
unanimidade. Relatório da reunião da CAE-Auditoria (todo o grupo), realizada no dia 2 101 
de setembro de 2020, de onde destaca-se os seguintes assuntos: análise do trabalho 102 
realizado pelos subgrupos; exclusão das questões dissertativas prova QTG. Aprovado por 103 

http://www.abracicon.org/post.php?p=3797
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGr4kCDhCO30PnoMSWkk6ox7uBnFKmG7bjBX8aRcmqRUTakw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGr4kCDhCO30PnoMSWkk6ox7uBnFKmG7bjBX8aRcmqRUTakw/viewform
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unanimidade. Relatórios das reuniões dos Subgrupos da CAE-Auditoria, realizadas no 104 
período de 14/08/20 a 18/09/2020, para tratar da elaboração e validação de questões 105 
para o EQT, conforme segue: subgrupo QTG - reuniões em 14/08/2020; 24/08/2020; 106 
08/09/2020; 11/09/2020; 96; 18/09/2020. Questões validadas no banco. 96 objetivas e 7 107 
dissertativas; subgrupo CVM - reuniões em 10/09/2020 e 17/09/2020. Questões validadas 108 
no banco: 63 objetivas; 2 dissertativas; subgrupo BCB - reuniões em 18/08/2020 e 109 
31/08/2020. Questões validadas no banco: 100 objetivas e 8 dissertativas; subgrupo 110 
SUSEP - reuniões em 20/08/2020, 27/08/2020, 17/09/2020. Questões validadas no banco: 111 
54 objetivas; Subgrupo Previc - reuniões em 17/08/2020, 14 21/08/2020 e 16/09/2020. 112 
Questões validadas no banco: 76 objetivas e 5 dissertativas. Relatórios homologados por 113 
unanimidade. PROPOSIÇÕES DA VICE-PRESIDÊNCIA. O vice-presidente Aécio Prado 114 
Dantas Júnior colocou em discussão e aprovação as seguintes proposituras: a) prévia da 115 
proposta orçamentária da vice-presidência para 2021.  Após discussões, a proposta foi 116 
aprovada por unanimidade. O orçamento totaliza R$ 2.509.375,00, à execução de 17 117 
projetos; b) indicador SGI n. 32 - Hora Média de Capacitação dos Conselheiros – 2020.  118 
O vice-presidente Aécio Prado Dantas Júnior pontuou a necessidade de os conselheiros 119 
participarem de capacitações/eventos promovidos pelo Sistema CFC/CRCs ou por outras 120 
entidades, destacando que a média de capacitação ficou aquém do esperado, mesmo 121 
sendo reduzida para 50% (de 40h para 20h) em função do COVID 19. Aécio informou que 122 
todos os conselheiros serão inscritos XII Encontro Nacional de Coordenadores e 123 
Professores do Curso de Ciências Contábeis, ressaltando a importância da participação de 124 
todos no evento. 3004 – Excelência na Contabilidade. Parceria CRCPI/Fucape – oferta 125 
do curso de Doutorado em Ciências Contábeis.  Foi apresentado o seguinte 126 
questionamento encaminhado pela Fucape: a aluna Luciene Santos Lima, registro CE-127 
014469/O-2 não é do CRCPI e sim do CE. Na época quem era de outros CRCs solicitaram a 128 
Fucape que os incluíssem no Convenio do CRCPI e consultamos ao CFC e disseram que 129 
não haveria problemas e assim fizemos para os que nos solicitaram. Ocorre que a Luciene 130 
não solicitou a sua inclusão no programa naquela época. Agora, ela requereu verificar a 131 
possibilidade da concessão do patrocínio e se possível de forma retroativa. Ela é registrada 132 
no CRCCE e esta Regular. Em princípio, atenderia aos quesitos do convênio. A única 133 
questão é que não solicitou o benefício à época. Assim, questionamos podemos incluir a 134 
aluna, agora, nas próximas prestações de contas e requerer o reembolso das parcelas 135 
retroativas? Decisão da Câmara: cabe a Fucape instruir processo referente e enviar ao 136 
CFC para fins de análise do Controle Interno. JULGAMENTO(S) DE PROCESSO (S). 137 
Processo nº: 90796110000033.000039/2020-92. Interessado(s): Conselho Regional de 138 
Contabilidade do Rio de Janeiro. Assunto: Homologação da Resolução CRCRJ nº 139 
540/2020 - Dispõe sobre a participação do CRCRJ em eventos estaduais, nacionais e 140 
internacionais e dá outras providências. Relator: Conselheiro Wellington do Carmo Cruz. 141 
Voto:  HOMOLOGAÇÃO da Resolução CRCRJ n. 540/20, desde que o  Regional atenda as 142 
recomendações apresentadas, ajustando a Resolução em apreço, conforme o presente 143 
parecer. Aprovado por unanimidade. Processo nº: 90796110000033.000047/2020-39. 144 
Interessado(s): Inscritos no EQT-Auditoria e Perícia – Aplicação maio/2020. Assunto: 145 
Exame de Qualificação Técnica - Devolução da taxa de inscrição. Relator: Conselheiro 146 
Elias Dib Caddah Neto. Voto: DEFERIMENTO da pedido de devolução da taxa de inscrição 147 
aos candidatos inscritos para o EQT/MAI-20, totalizando R$ 750,00 (setecentos e cinquenta 148 
reais). Aprovado por unanimidade. Processo CFC nº: 2020/000059. Processo SEI n.: SEI: 149 
90796110000033.000048/2020-83. Interessado(s): Conselho Regional de Contabilidade do 150 
Espírito Santo. Assunto: Solicita reembolSo, no valor de R$ 10.346,80, referente a 151 
despesas realizadas, pelo CRC, com promoção da Campanha Dia do Profissional da 152 
Contabilidade. Relator: Conselheiro José Gonçalves Campos Filho. Voto: 153 
DEFERIMENTO do pedido de reembolso no valor de R$ 10.346,80 (dez mil, trezentos e 154 
quarenta e seis reais e oitenta centavos). Aprovado por unanimidade. Processo CFC nº 155 
2020/000060. Processo SEI nº.: 90796110000033.000049/2020-28. Interessado(s): 156 
Conselho Regional de Contabilidade de Pernambuco. Assunto: Solicita reembolo, no valor 157 
de R$ 17.580,80, referente a despesas realizadas, pelo CRC, com promoção da Campanha 158 
Dia do Profissional da Contabilidade. Relator: Conselheiro Elias Dib Caddah Neto. Voto: 159 
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DEFERIMENTO do pedido de reembolso no valor de R$ 17.580,80 (dezessete mil, 160 
quinhentos e oitenta reais e oitenta centavos). Aprovado por unanimidade. Processo CFC 161 
nº.: 2020/000061. Processo SEI nº.: 90796110000033.000050/2020-52. Interessado(s): 162 
Conselho Regional de Contabilidade do Piauí. Assunto: Solicita reembolo, no valor de R$ 163 
9.084,12, referente a despesas realizadas, pelo CRC, com promoção da Campanha Dia do 164 
Profissional da Contabilidade. Relatora: Conselheira Nilva Amália Passeto. Voto: 165 
DEFERIMENTO do pedido de reembolso no valor de R$ 9.084,12 (nove mil, oitenta e quatro 166 
reais e doze centavos), condicionando o pagamento à regularização das pendências 167 
apontadas na Nota Técnica n.º 018/2020. Aprovado unanimidade. Processo CFC nº 168 
2020/000055. Processo SEI n.: 90796110000033.000045/2020-40. Interessado(s): 169 
Conselho Regional de Contabilidade do Paraná. Assunto: Solicita reembolo, no valor de R$ 170 
15.748,80, referente a despesas realizadas, pelo CRC, com promoção da Campanha Dia do 171 
Profissional da Contabilidade. Relatora: Conselheira Vânia Labres da Silva. Voto: 172 
DEFERIMENTO do pedido de reembolso no valor de R$ 15.748,80 (quinze mil, setecentos e 173 
quarenta e oito reais e oitenta centavos). Aprovado por unanimidade. Processo CFC nº : 174 
2020/000056. Processo SEI n.: 90796110000033.000046/2020-94. Interessado(s): 175 
Conselho Regional de Contabilidade do Sergipe. Assunto: Solicita reembolo, no valor de 176 
R$ R$ 16.388,00, referente a despesas realizadas, pelo CRC, com promoção da Campanha 177 
Dia do Profissional da Contabilidade. Relator: Conselheiro Wellington do Carmo Cruz. Voto: 178 
DEFERIMENTO do pedido de reembolso no valor de R$ 16.388,00 (dezesseis mil, trezentos 179 
e oitenta e oito reais), por atender o quanto disposto em Resolução do CFC e atendimento 180 
ao solicitado no Ofício-Circular nº 176/2020 CFC-Direx, de 20/02/2020 e Ofício-Circular nº 181 
398/2020 CFC-Direx de 1/04/2020 e no parecer da CCI. Aprovado por unanimidade. 182 
Processo SEI nº: 90796110000033.000051/2020-05. Interessado(s): Conselho Regional 183 
de Contabilidade do Piauí. Assunto: Solicita reembolo, no valor de R$33.448,71 referente a 184 
4ª Prestação de contas do curso de Doutorado em Ciências Contábeis, ofertado pela 185 
Fucape/CRCPI do Piauí - valor solicitado. Relatora: Conselheira Marisa Luciana Schvabe 186 
de Morais. Voto: DEFERIMENTO do pedido de reembolso no valor de R$ 14.984,14 187 
(quatorze mil novecentos e oitenta e quatro reais e quatorze centavos), condicionando o 188 
reembolso do valor glosado ao saneamento das pendências apontadas na nota técnica do 189 
Controle Interno. Aprovado por unanimidade. Oportunamente, Marisa Luciana Schvabe de 190 
Morais parabenizou o Controle Interno do CFC pelo trabalho pormenorizado que sempre faz 191 
quando da análise dos processos de prestação de contas. INTERESSE GERAL. A 192 
conselheira Nilva Passeto solicitou informações sobre a implementação da LGPD no CFC. 193 
Foi informado à conselheira que o CFC está contratando consultoria sobre o tema e que 194 
informações serão publicadas pela diretoria do Conselho aos conselheiros. Nada mais 195 
havendo a tratar, a reunião foi encerrada no dia vinte dois de setembro de 2020, às 196 
dezessete horas e dez minutos e para constar, eu, Adriana Guimarães, lavrei a presente 197 
ata, que após conferência do Contador Wellington do Carmo Cruz Coordenador-Adjunto da 198 
Câmara, será lida e, uma vez aprovada, assinada pelos participantes da reunião. 199 

Contador AÉCIO PRADO DANTAS JÚNIOR 
Presença virtual 

Contador WELLINGTON DO CARMO CRUZ 
Ausência justificada 

Contadora NILVA AMÁLIA PASETTO Presença virtual  

Contadora MARISA LUCIANA SCHVABE DE MORAIS 
Presença virtual 

Contador JOSÉ GONÇALVES CAMPOS FILHO 
Presença virtual 

Contadora VÂNIA LABRES DA SILVA  
Presença virtual 

Contador ELIAS DIB CADDAH NETO 
Presença virtual 

Contadora ADRIANA GUIMARÃES Presença virtual 

RENATA SILVA DE ANDRADE MELO DE SOUZA Presença virtual 
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ELIANE DOS SANTOS ROSA Presença virtual 

LIANA FABRÍCIA FERREIRA DE ALMEIDA Presença virtual 

LÚCIA HELENA ALVES DE FIGUEIREDO Presença virtual 


