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Às quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e quatro de novembro do ano de dois mil e 1 
vinte, via zoom meeting, reuniram-se os membros da Câmara de Desenvolvimento 2 
Profissional, sob a coordenação do vice-presidente AÉCIO PRADO DANTAS JÚNIOR. A 3 
reunião contou com as presenças dos conselheiros(as): WELLINGTON DO CARMO CRUZ, 4 
coordenador-Adjunto da Câmara, MARISA LUCIANA SCHVABE DE MORAIS, ELIAS DIB 5 
CADDAH NETO, JOSÉ GONÇALVES CAMPOS FILHO, VÂNIA LABRES DA SILVA E 6 
NILVA AMÁLIA PASETTO. Também presentes na reunião, a coordenadora de 7 
desenvolvimento profissional, contadora Adriana Guimarães, a gerente do Departamento de 8 
Educação Profissional Continuada, Renata Melo, a gerente do Departamento de Exames 9 
Eliane Rosa, a Bibliotecária do CFC, Lúcia Helena e a Técnica Administrativa Liana 10 
Almeida. O vice-presidente Aécio Prado Dantas Júnior iniciou a reunião agradecendo a 11 
presença de todos, quando passou para o primeiro item da pauta. I. EXPEDIENTES. 12 
Apreciação e aprovação das atas 209ª (ducentésima nona) Reunião Ordinária da 13 
Câmara de Desenvolvimento Profissional do CFC, realizada de forma online, no dia 20 14 
de outubro de 2020. Após revisão do conselheiro Wellington do Carmo Cruz, a ata foi 15 
submetida ao grupo e aprovada, sem retificação, 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 23/10; 28/10; 3/11; 6/11; 9/11;12/11;13/11 e 18/11/2020; instrução de 54 22 
processos para o julgamento da CEPC-CFC; apoio e orientação aos CRCs sobre o 23 
Programa de Educação Profissional Continuada; verificações e realização de testes para o 24 
retorno do Sistema EPC após o ataque.  PROJETO 3002 – EXAME DE QUALIFICAÇÃO 25 
TÉCNICA – AUDITORIA E PERÍCIA. O vice-presidente Aécio Prado Dantas Júnior informou 26 
as atividades realizadas pelo Departamento de Exame, conforme seguem: em tramitação os 27 
processos do Exame de Qualificação Técnica (EQT) que tratam de contratação de empresa 28 
para aplicação de provas para duas edições do Exame a distância e em formato digital, bem 29 
como, para a contratação de empresa de auditoria de sistemas web que será responsável 30 
pela validação e segurança do certame. A coordenadora Adriana Guimarães complementou 31 
dizendo que a área de Desenvolvimento Profissional foi consultada sobre a possível 32 
habilitação da primeira colocada no certame. Disse que encaminhou considerações ao 33 
Departamento de Licitação (Delic) do CFC informando que, após análise da documentação 34 
da empresa, não restou comprovada a habilitação da licitante para aplicação de provas em 35 
nível de exame/concurso, razão pela qual opinou pela desclassificação da empresa; 36 
pontuando que o pensamento do Delic é divergente. Continuando, Adriana registrou 37 
preocupação quanto à possível habilitação da primeira colocada, enfatizando que possui 38 
qualificação inquestionável no que se refere à implementação de plataformas EAD e à 39 
promoção de capacitações em geral, mas disse estimar que, caso a empresa seja 40 
qualificada, a mesma promova a prestação dos serviços a contento.  Adriana demonstrou à 41 
câmara, o objeto dos atestados de qualificação apresentados pela primeira colocada. A 42 
Câmara tomou ciência do fato, endossando as ponderações da coordenadora.  Houve 43 
organização e apoio em 4 reuniões periódicas da CAE – Auditoria e Perícia, para validação 44 
das questões que irão compor o banco de questões dos Exames. Finalizando o assunto, o 45 
vice-presidente informou que as inscrições do exame foram encerradas no dia 30 de outubro 46 
de 2020 e apresentou o cenário das inscrições, a saber: QTG: 2.581; CVM: 1.699; BCB: 47 
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431; SUSEP: 232; PREVIC: 389; EQTPC: 2.109. Totalizando: 7.441. PROJETO 3003 – 48 
RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL - E-mec - Comissão Para Elaboração de Projetos 49 
e Ações que visem ao aprimoramento do ensino contábil no País.  O vice-presidente 50 
Aécio Prado Dantas Júnior informou que houve o evento Conexión – educa Y aprende, no 51 
dia 20 de novembro de 2020, uma iniciativa da presidente da AIC - Maria Clara Cavalcante 52 
Bugarim, juntamente com a comissão de ensino, o qual teve como propósito a troca de 53 
experiências com relação às tendências da contabilidade mundial e ferramentas de 54 
aprendizagem, dentre outros assuntos. O total de inscritos no evento foi de 224 e de 102 55 
participantes. E o próximo evento será no dia 20/12/2020. O conselheiro Elias Dib Caddah 56 
Neto ressaltou que a ideia é que esse evento seja realizado uma vez por mês e que já 57 
começaram a se organizar para fechar o calendário do ano de 2021, informou ainda, que os 58 
eventos voltados para a área de ensino, serão canalizados nesse projeto, no intuito de 59 
fortalecer a AIC, pois no contexto das Américas, o Brasil é o país mais importante. 60 
PROJETO 3009 – AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO: 61 
foram realizadas as seguintes ações: pesquisas bibliográficas - respondidas solicitações 62 
internas e externas (e-mail, whats app e ouvidoria). Processamento Técnico: foram 63 
incluídos 5 documentos na base de dados da Biblioteca. Atualmente, constam em nosso 64 
acervo 110 vídeos e mais 11 mil documentos para acesso on-line e houve também a revisão 65 
da catalogação e indexação dos vídeos. Acesso à base de dados da Biblioteca do CFC - 66 
houve 1.848 pesquisas (acessos) via terminal web. A bibliotecária do CFC, Lúcia Helena, 67 
informou os seguintes processos licitatórios: contratação de empresa especializada no 68 
fornecimento e na entrega de jornais e revistas, o qual está em fase de elaboração da 69 
documentação; contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 70 
restauração e higienização de livros raros da biblioteca do Conselho Federal de 71 
Contabilidade (CFC), o qual está em fase de elaboração do contrato e fornecimento de 72 
material bibliográfico nacional, o qual está em fase de pesquisa de preços. Ainda foram 73 
desenvolvidas as seguintes atividades: Aquisição de livros: 110 livros. Ficha Catalográfica: 74 
publicações online do CFC. Livro 75 anos: pesquisa nos relatórios de gestão dos ex-75 
presidentes. Relato Integrado: produção de texto/ Pesquisa (Comissão). Portaria do CFC: 76 
revisão dos sumários das portarias do CFC (1951 a 2010) e organização do nosso acervo 77 
digital de portarias. Treinamento: no Banco de Preços. PROJETO 3021 – PARCERIA 78 
CFC/SEBRAE: O vice-presidente Aécio Prado Dantas Júnior informou as reuniões 79 
realizadas pelo Comitê Gestor para propor ações de execução no âmbito do Termo 80 
Cooperação Geral n.º 12/2020 – Parceria Conselho Federal de Contabilidade e Sebrae 81 
Nacional: 23 de outubro de 2020 –  apresentação da proposta da página da parceria no 82 
Portal do Sebrae, que poderá ser acessada por meio do link: 83 
https://conteudo.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/parceriacfc; no dia  6 de outubro de 2020 foi 84 
aprovada a proposta de logomarca para o Programa. E quanto ao plano de trabalho, foi 85 
aprovado pelo jurídico do CFC e Sebrae, sendo assim, o documento seguirá para assinatura 86 
dos presidentes das entidades respectivas. ORDEM DO DIA. Atos a homologar.  Relatório 87 
da reunião da CEPC-CFC, realizada nos dias 11 e 20 de novembro de 2020, via zoom 88 
meeting. A conselheira Marisa Luciana Schvabe de Morais apresentou as principais 89 
decisões: análise e julgamento dos pedidos de credenciamento de cursos, eventos, 90 
capacitadoras, justificativas de não cumprimento e atividades realizadas por profissionais 91 
obrigados; julgados 54 processos físicos, sendo 39 deferidos; 7 indeferidos; 6 exigências e 2 92 
em análise. Foram feitas análises das sugestões de alteração da NBC PG 12 (R3) oriundas 93 
da audiência pública, realizada no período de 23 de outubro a 23 de novembro de 2020. 94 
Informou ainda, que a CEPC-CFC fará a revisão da Tabela de Pontuação para adequar os 95 
temas destinados aos profissionais Previc, em razão da atualização da norma. A reunião do 96 
subgrupo responsável pela tabela será agendada em data a ser definida. Relatórios 97 
homologado por unanimidade. Relatórios das reuniões dos Subgrupos da CAE-98 
Auditoria e da CAE-Perícia, realizadas no período de 16/10/20 a 20/11/20, para tratar da 99 
elaboração e validação de questões para o EQT, conforme segue: subgrupo CVM - 100 
reuniões em 12/11/2020 e 17/11/2020. Questões validadas no banco: 92 objetivas e 7 101 
dissertativas; subgrupo Perícia – reuniões em 16/11/2020 e 18/11/2020. Questões validadas 102 
no banco: 42 objetivas e 2 dissertativas. Relatórios homologados por unanimidade. 103 

https://conteudo.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/parceriacfc
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PROPOSIÇÕES DA VICE-PRESIDÊNCIA. O coordenador- adjunto Wellington do Carmo 104 
Cruz submeteu à aprovação os seguintes assuntos: a) aprovação da proposta de alteração 105 
da NBC PG 12 (R3), após audiência pública e análise da CEPC-CFC. Foram recepcionadas 106 
15 sugestões, encaminhadas por três profissionais, seguem as seguintes 107 
informações/sugestões: contador Marco Aurélio da Silva: quantidade 2 e rejeitadas 2; 108 
CRCMG: quantidade 8, rejeitadas 6 e em análise da Câmara 2; contador Luiz Humberto 109 
Naves: quantidade 1, rejeita 1; contador Wellington do Carmo Cruz: quantidade16, acatadas 110 
7, rejeitadas 9; contador Marcos José M. Vanderlli: quantidade 1, rejeitada 1; contador 111 
Wagner Trombini do CRCPR: quantidade 4, acatadas 4; contador Roney Vilage: quantidade 112 
1, rejeitada 1; contador David Martins Ferreira: quantidade 1, rejeitada 1; contador Joelson 113 
de Siqueira de Souza: quantidade 6, rejeitadas 6; CRCCE: quantidade 1, rejeitada 1; 114 
Ibracon: quantidade 2, acatada 2. Totalizando: quantidade 43, acatadas 13, rejeitadas 28 e 115 
em análise da Câmara 2. A conselheira Marisa Luciana Schvabe de Morais apresentou as 116 
principais sugestões e decisões da CEPC-CFC sobre cada proposta vinda da audiência. 117 
Após ampla discussão, a proposta de alteração da norma foi aprovada por unanimidade. b) 118 
postergação da data de aplicação das provas do EQT para data a definir, considerando a 119 
necessidade de finalização do procedimento licitatório. Aprovado por unanimidade. 120 
JULGAMENTO(S) DE PROCESSO(S). Processo SEI nº.: 90796110000033.000055/2020-121 
85. Interessado(s): Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Norte. Assunto: 122 
Solicitação de reembolso, no valor de R$ 17.000,00, referente a despesas realizadas com a 123 
campanha Dia do Profissional da Contabilidade. Relator: Conselheiro Elias Dib Caddah 124 
Neto. Voto: DEFERIMENTO do pedido de reembolso, no valor de R$ 3.904,00 (três mil, 125 
novecentos e quatro reais). Aprovado por unanimidade. Processo SEI nº.: 126 
90796110000033.000061/2020-32. Interessado(s): Conselho Regional de Contabilidade do 127 
Piauí. Assunto: Projeto Excelência na Contabilidade – 5ª prestação de contas da 1ª turma 128 
do curso de Doutorado em Ciências Contábeis no Piauí. Relatora: Conselheira Marisa 129 

Luciana Schvabe de Morais. Voto: DEFERIMENTO do pedido de reembolso, no valor de R$ 130 
41.572,07 (quarenta e um mil, quinhentos e setenta e dois reais e sete centavos), 131 
condicionando o reembolso do valor glosado ao saneamento das pendências apontadas na 132 
nota técnica do Controle Interno. Aprovado por unanimidade. Processo SEI nº.: 133 
90796110000033.000062/2020-87. Interessado(s): Conselho Regional de Contabilidade de 134 
Sergipe. Assunto: Projeto Excelência na Contabilidade – 3ª prestação de contas da 1ª 135 
turma do curso de Mestrado em Ciências Contábeis. Relatora: Conselheira Nilva Amália 136 
Passeto. Voto: DEFERIMENTO do pedido de reembolso, no valor de R$ 41.256,75 137 
(quarenta e um mil duzentos e cinquenta e seis reais e setenta e cinco centavos), 138 
condicionando o reembolso do valor glosado ao saneamento das pendências apontadas na 139 
nota técnica do Controle Interno. Aprovado por unanimidade. Processo SEI nº.: 140 
90796110000033.000066/2020-65. Interessado(s): Inscritos no EQT- Auditoria e Perícia – 141 
Aplicação maio/2020. Assunto: Exame de Qualificação Técnica - Devolução da taxa de 142 
inscrição. Relatora: Conselheira Vânia Labres da Silva. Voto: DEFERIMENTO da 143 
devolução da taxa de inscrição à candidata listada na tabela acima, totalizando R$ 150,00 144 
(cento e cinquenta reais). Processo SEI nº.: 90796110000052.000003/2020-81. 145 
Interessado(s): Ibracon – Instituto dos Auditores Independentes do Brasil. Assunto: 146 
Solicitação de patrocínio para realização da 10ª edição da Conferência Brasileira de 147 
Contabilidade e Auditoria Independente. Relator: Conselheiro Wellington do Carmo Cruz. 148 
Voto: INDEFERIMENTO do pedido de patrocínio para realização da 10ª edição da 149 
Conferência Brasileira de Contabilidade e Auditoria Independente, a realizar-se nos dias 10 150 
e 11 de dezembro de 2020, em São Paulo/SP, solicitado pelo Ibracon – Instituto dos 151 
Auditores Independentes do Brasil, considerando que o CFC não dispõe de projeto para tal 152 
finalidade. Contudo, o CFC apoiará na divulgação institucional do evento, considerando ser 153 
o Ibracon uma entidade parceira do Conselho Federal de Contabilidade. INTERESSE 154 
GERAL: O conselheiro Wellington do Carmo Cruz apresentou indagação do CRCBA, no 155 
sentido de conhecer o sistema adotado para aplicação das provas do Exame de Suficiência 156 
adotam os níveis de segurança PPR e DDOS.  Nada mais havendo a tratar, a reunião foi 157 
encerrada no dia vinte e quatro de novembro de 2020, às dezesseis horas e para constar, 158 
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eu, Adriana Guimarães, lavrei a presente ata, que após conferência do contador Wellington 159 
do Carmo Cruz, Coordenador-Adjunto da Câmara, será lida e, uma vez aprovada, assinada 160 
pelos participantes da reunião. 161 

 162 
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