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Às quatorze horas e quarenta minutos do dia vinte de outubro do ano de dois mil e vinte, via 1 
zoom meeting, reuniram-se os membros da Câmara de Desenvolvimento Profissional, sob a 2 
coordenação do vice-presidente AÉCIO PRADO DANTAS JÚNIOR. A reunião contou com 3 
as presenças dos conselheiros(as): WELLINGTON DO CARMO CRUZ, coordenador-4 
Adjunto da Câmara, MARISA LUCIANA SCHVABE DE MORAIS, ELIAS DIB CADDAH 5 
NETO, VÂNIA LABRES DA SILVA E NILVA AMÁLIA PASETTO. Também presentes na 6 
reunião, a coordenadora de desenvolvimento profissional, contadora Adriana Guimarães, a 7 
Gerente do Departamento de Educação Profissional Continuada, Renata Melo, a Gerente do 8 
Departamento de Exames Eliane Rosa, a Bibliotecária do CFC, Lúcia Helena e a Técnica 9 
Administrativa Liana Almeida.  Ausência justificada do conselheiro JOSÉ GONÇALVES 10 
CAMPOS FILHO. O vice-presidente Aécio Prado Dantas Júnior, iniciou a reunião 11 
agradecendo a presença e em seguida, passou para o primeiro item da pauta. I. 12 
EXPEDIENTES. Apreciação e aprovação das atas 208ª (ducentésima oitava) Reunião 13 
Ordinária da Câmara de Desenvolvimento Profissional do CFC, realizada de forma 14 
online, no dia 22 de setembro de 2020.  Após revisão do conselheiro Wellington do Carmo 15 
Cruz, a ata foi submetida ao grupo e aprovada por unanimidade. II. COMUNICADOS. 16 
PROJETO 3001 – EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA: O vice-presidente Aécio 17 
Prado Dantas Júnior informou as atividades realizadas pelo Departamento de Educação 18 
Continuada – DEDUC a saber: resposta aos questionamentos recepcionados por e-mail e 19 
ouvidoria; reuniões realizadas com a Basis para homologação, levantamento de requisitos 20 
de funcionalidades do sistema EPC e alinhamento de estratégias para a retomada do 21 
sistema, nos dias 30/9, 07/10 e 15/10/2020; instrução de 33 processos para o julgamento da 22 
CEPC-CFC; apoio e orientação aos CRCs sobre o Programa de Educação Profissional 23 
Continuada; verificações e realização de testes para o retorno do Sistema EPC após o 24 
ataque cibernético e organização e apoio das reuniões da subcomissão para tratar da 25 
proposta de alteração da NBC PG 12 (R3), nos dias 29/09, 01, 05 e 08/10/2020. PROJETO 26 
3002 – EXAME DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA – AUDITORIA E PERÍCIA. O vice-27 
presidente Aécio Prado Dantas Júnior informou as atividades realizadas pelo Departamento 28 
de Exame, conforme seguem: em tramitação os processos do Exame de Qualificação 29 
Técnica (EQT) que tratam de contratação de empresa para aplicação de provas, em formato 30 
digital, bem como, para a contratação de empresa de auditoria de sistemas web que será 31 
responsável pela validação e segurança do certame; realizada, no dia 28 de setembro de 32 
2020, reunião virtual com o vice-presidente Aécio Prado Dantas Júnior, Diretoria, Controle 33 
Interno, Departamento de Licitação e  TI do CFC para tratar dos critérios de segurança 34 
previstos na aplicação das provas do Exame de Qualificação Técnica (EQT), no formato 35 
digital. Após avaliação dos itens de segurança pelo grupo, foi definido o prosseguimento do 36 
certame com nível normal de segurança, visando evitar problemas de acesso dos 37 
candidatos ao ambiente da prova; realizada reunião online com representantes da 38 
Previc, no dia 9 de outubro de 2020, para alinhar o entendimento em relação à aplicação da 39 
prova e obrigatoriedade de enquadramento dos profissionais, considerando o disposto na 40 
Instrução nº 3, de 24 de agosto de 2018: “Art. 10. A certificação do responsável técnico pela 41 
auditoria independente será exigida 2 (dois) anos após a implementação do Exame de 42 
Qualificação Técnica específico para atuação de auditor em EFPC, a cargo do CFC.” 43 
Durante a reunião, a Previc informou que o prazo será contado a partir do dia de aplicação 44 
da prova Previc. A Câmara aprovou a prepositiva; organização e apoio nas reuniões 45 
periódicas dos Subgrupos da CAE – Auditoria para validação das questões que irão compor 46 
o banco. Finalizando o assunto, o vice-presidente informou, ainda, que as inscrições do 47 
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exame estão abertas - período de 19 a 30/10/20 - e que a realização da prova poderá ser 48 
realizada, somente, por candidatos residentes no País. PROJETO 3009 – AMPLIAÇÃO E 49 
MODERNIZAÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO: foram realizadas as seguintes ações: 50 
pesquisas bibliográficas - respondidas solicitações internas e externas (e-mail, whats app 51 
e ouvidoria). Processamento Técnico: foram incluídos 20 vídeos na base de dados da 52 
Biblioteca.  Atualmente, constam em nosso acervo 106 vídeos e mais 11 mil documentos 53 
para acesso on-line e houve também a revisão da catalogação e indexação dos vídeos. 54 
Acesso à base de dados da Biblioteca do CFC - houve 1.774 pesquisas (acessos) via 55 
terminal web. Nesse ano, já houve mais de 20 mil acessos à base de dados da biblioteca. 56 
Ainda foram desenvolvidas as seguintes atividades: Página da Biblioteca do CFC 57 
(https://cfc.org.br/biblioteca) - reformulação da página da Biblioteca no site do CFC, criação 58 
das abas – Periódicos Eletrônicos, base de dados de acesso livre e como pesquisar. 59 
Portaria do CFC - revisão dos sumários das portarias do CFC (1951 a 2010) e organização 60 
do nosso acervo digital de portarias. Processos Licitatórios - sistema Sophia (software da 61 
Biblioteca) e restauração de livros (obras raras). Plataformas de Livros Digitais - 62 
apresentação da plataforma de livros digitais “Minha Biblioteca” e “Biblioteca Gratuita – 63 
Curadoria Editora” - Reunião virtual – explanação sobre o produto. Segurança da 64 
Informação – correção de todos os arquivos que estão salvos no drive J – Biblioteca, 65 
seguindo as novas regras/padrões definidos pelo Departamento de Informática. Sobre a 66 
restauração de Livros (obras raras), o conselheiro Wellington do Carmo Cruz informou que é 67 
integrante do Instituto Geográfico da Bahia, colocando-se à disposição para auxiliar no 68 
processo de restauração das obras. E quanto à plataforma digital (E-Books) discutiu-se 69 
sobre a limitação de acesso, valor alto e inviabilidade financeira. PROJETO 3019 – XII 70 
Encontro Nacional de Coordenadores e Professores do Curso de Ciências Contábeis. 71 
Foi informado que nos dias 29 e 30 de setembro de 2020, foi realizado, de forma virtual, o 72 
XII Encontro Nacional de Coordenadores e Professores do Curso de Ciências Contábeis, 73 
com um total de 2.164 inscritos; 1.172 participantes pela plataforma zoom meeting e média 74 
diária de 388 participantes pelo Youtube. O evento foi sucesso absoluto, contando com a 75 
interação do público e o esclarecimento de questões em tempo real. Os conselheiros 76 
parabenizaram o contador Elias Dib Caddah Neto e toda comissão organizadora do evento 77 
pelo sucesso do encontro.  Elias Dib Caddah Neto agradeceu a todos pelo reconhecimento 78 
quando parabenizou a coordenadora Adriana Guimarães pela operação do evento. 79 
PROJETO 3021 – PARCERIA CFC/SEBRAE: O vice-presidente Aécio Prado Dantas Júnior 80 
informou as reuniões realizadas pelo Comitê Gestor para propor ações de execução no 81 
âmbito do Termo Cooperação Geral n.º 12/2020 – Parceria Conselho Federal de 82 
Contabilidade e Sebrae Nacional: 5 e 6 de outubro de 2020 – análise e aprovação da 83 
proposta de logomarca para o Programa,  a qual foi aprovada em 6 de outubro; 13 de 84 
outubro de 2020 – reunião com o presidente do CFC e vice-presidente do Desenprof para 85 
apresentação do projeto, quando foi aprovada a proposta do Plano de Trabalho, com 86 
recomendações; aprovado o nome do programa, o qual passa a se chamar “Contador 87 
Parceiro: Construindo o Sucesso”. Não foi aprovada a proposta de logomarca; 16 de outubro 88 
de 2020 – reunião para tratar dos ajustes no Plano de Trabalho, atendendo pedidos 89 
apresentados na reunião do dia 13 de outubro de 2020. ORDEM DO DIA. Atos a 90 
homologar.  Relatório da reunião da CEPC-CFC, realizada nos dias 13 e 15 de outubro 91 
de 2020, via zoom meeting, ocasião em que foi aprovada a proposta de alteração da NBC 92 
PG 12 (R3), cujos pontos destacamos: adequação textual; inclusão dos Auditores Previc 93 
(item 4, alínea d1); previsão de alteração de pontuação anual, por meio do Plenário do CFC, 94 
em caso de força maior, sem a necessidade de alteração da norma (item 7B); previsão de 95 
pontuação para osTécnicos em Contabilidade que cursam disciplinas de graduação em 96 
Ciências Contábeis (item 37, alínea f); previsão de pontuação para participação em grupos 97 
de trabalho e estudos técnicos de entidades, tais como Fenacon, Sescon/Sescap, 98 
academias estaduais de contabilidade (Item 39, alínea a); previsão de credenciamento de 99 
capacitadora pela matriz, cabendo às filias, apenas, comunicar ao CRC de sua jurisdição, 100 
em caso de realização de atividades em sua base (Item 1 do Anexo I); credenciamento 101 
direto de cursos e eventos pelo Sistema CFC/CRCs (Item 6B); imputação de percentual, 102 
mínimo, de 75% de frequência e aproveitamento para todas as categorias (cursos, eventos 103 
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e autoestudo) (Item 10, do Anexo I). Anteriormente, estava previsto a imputação do 104 
percentual mínimo de 75% para aproveitamento (provas); exclusão da limitação de 10 (dez) 105 
pontos, por disciplina concluída, em cursos de graduação e pós-graduação. Ou seja, a 106 
pontuação será atribuída de acordo com a carga horária da disciplina, limitando-se a um 107 
ponto por hora. (Tabela I, do Anexo II); adequação e estratificação da pontuação destinada 108 
à publicação de artigos técnico/científicos em revistas qualificadas pela Capes. (Tabela IV, 109 
do Anexo II) e previsão de pontuação para teses, dissertações monografias de conclusão de 110 
cursos de pós-graduação lato sensu ou stricto sensu (Tabela IV, do Anexo II). E houve o 111 
julgamento do pedido de credenciamento do evento Conecon-2020, a ser realizado no 112 
período de 21 a 23 de outubro de 2020, pelo CRCBA. Homologado por unanimidade. 113 
Relatórios das reuniões dos Subgrupos da CAE-Auditoria, realizadas no período de 114 
19/09/2020 a 16/10/2020, para tratar da elaboração e validação de questões para o 115 
EQT, conforme segue: subgrupo QTG - reunião em 25/09/2020. Questões validadas no 116 
banco. 100 objetivas e 8 dissertativas; subgrupo QTG - reuniões em 30/09/2020 e 117 
16/10/2020. Questões validadas no banco. 77 objetivas e 5 dissertativas; subgrupo CVM 118 
– reunião em 7/10/2020.  Questões validadas no banco: 74 objetivas; 7 dissertativas. 119 
Relatórios homologados por unanimidade. PROPOSIÇÕES DA VICE-PRESIDÊNCIA. O 120 
vice-presidente Aécio Prado Dantas Júnior submeteu à aprovação os seguintes assuntos: a) 121 
aprovação da minuta de alteração da NBC PG 12 (R3). Foi realizada reunião conjunta com a 122 
vice-presidência Técnica para aprovação da proposta. Após ampla discussão e alterações, a 123 
minuta foi aprovada para audiência pública. A proposta passará pelo conselho diretor do 124 
CFC e posteriormente seguirá para audiência pública. b) ressarcimento de inscrições do 125 
EQT/MAI, cancelado por força de COVID-19, seja limitado ao último dia de inscrições do 126 
EQT digital previsto para o período de 31/10 a 7/12/20. Aprovado por unanimidade. 127 
JULGAMENTO(S) DE PROCESSO (S). Processo SEI nº.: 90796110000033.000058/2020-128 
19.  Interessado(s): Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro. Assunto: 129 
Solicitação de reembolso, no valor de R$ 17.000,00, referente a despesas realizadas com a 130 
campanha Dia do Profissional da Contabilidade. Relatora: Conselheira Vânia Labres da 131 
Silva. Voto: DEFERIMENTO do pedido de reembolso, no valor de R$ 17.000,00 (dezessete 132 
mil reais), condicionando o pagamento à regularização das pendências apontadas na Nota 133 
Técnica n.º 022/2020. Aprovado por unanimidade. Processo SEI nº.: 134 
90796110000033.000059/2020-63. Interessado(s): Conselho Regional de Contabilidade do 135 
Acre. Assunto: Solicitação de reembolso, no valor de R$ 17.303,72, referente a despesas 136 
realizadas com a campanha Dia do Profissional de Contabilidade. Relator: conselheiro Elias 137 

Dib Caddah Neto. Voto: voto pelo DEFERIMENTO do pedido de reembolso no valor de R$ 138 
17.303,72 (dezessete mil, trezentos e três reais e setenta e dois centavos), 139 
condicionando o pagamento à regularização das pendências apontadas nos itens 3.2, 3.4 140 
¨b¨ e 3.7 da Nota Técnica n.º 021/2020, emitida pela Coordenadoria de Controle Interno do 141 

CFC.  Aprovado por unanimidade. Processo SEI nº.: 90796110000033.000063/2020-21. 142 
Interessado(s): Inscritos no EQT- Auditoria e Perícia – Aplicação maio/2020. Assunto: 143 
Exame de Qualificação Técnica - Devolução da taxa de inscrição. Relator: Conselheiro 144 
Elias Dib Caddah Neto. Voto: DEFERIMENTO do pedido de devolução da taxa de inscrição 145 
para três candidatos, totalizando R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais). Aprovado por 146 
unanimidade. INTERESSE GERAL: O conselheiro Wellington parabenizou o Desenprof, ao 147 
conselheiro Elias Dib Caddah Neto e à Comissão Organizadora do XII ENCPCCC pelo 148 
sucesso do evento, destacando a importância de pensar o futuro dos eventos, em que a 149 
tendência será a forma online/híbrido. O Vice-presidente Aécio Prado Dantas Júnior 150 
agradeceu a conselheira Marisa Luciana Schvabe de Morais pelo apoio constante na CEPC-151 
CFC e parabenizou a conselheiro Elias Dib Caddah Neto e a Coordenadora Adriana 152 
Guimarães pelo empenho na realização do XII ENCPCCC. A coordenadora Adriana 153 
Guimarães informou que a conselheira Nilva Passeto teve que se ausentar da reunião em 154 
face ao falecimento, por Covid-19, de seu irmão. Os conselheiros lamentaram grandemente 155 
o fato. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada no dia vinte de outubro de 2020, 156 
às dezessete horas e cinquenta minutos e para constar, eu, Adriana Guimarães, lavrei a 157 
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presente ata, que após conferência do contador Wellington do Carmo Cruz, Coordenador-158 
Adjunto da Câmara, será lida e, uma vez aprovada, assinada pelos participantes da reunião. 159 
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