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Às quatorze horas e quarenta minutos do dia quinze de dezembro 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(as) 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 E NILVA AMÁLIA PASETTO. 6 
Também presentes na reunião, a coordenadora de desenvolvimento profissional, contadora 7 
Adriana Guimarães, a gerente do Departamento de Educação Profissional Continuada, 8 
Renata Melo, a gerente do Departamento de Exames Eliane Rosa e a Técnica 9 
Administrativa Liana Almeida. Ausência justificada: conselheira VÂNIA LABRES DA 10 
SILVA. 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 da ata 210ª (ducentésima décima) da Reunião Ordinária da 13 
Câmara de Desenvolvimento Profissional do CFC, realizada de forma online, no dia 24 14 
de novembro de 2020. O vice-presidente informou que ata foi inicialmente revisada pelo 15 
conselheiro Wellington do Carmo Cruz, quando a submeteu ao grupo. A ata foi aprovada, 16 
sem retificação, por unanimidade. II. COMUNICADOS. PROJETO 3001 – EDUCAÇÃO 17 
PROFISSIONAL CONTINUADA: O vice-presidente Aécio Prado Dantas Júnior informou as 18 
atividades realizadas pelo Departamento de Educação Continuada – DEDUC, a saber: 19 
resposta aos questionamentos recepcionados por e-mail e ouvidoria; reuniões realizadas 20 
com a Basis para homologação, levantamento de requisitos de funcionalidades do sistema 21 
EPC, alinhamento de estratégias para a retomada do sistema, e homologação das 22 
funcionalidades implementadas após ataque cibernético. As reuniões foram realizadas nos 23 
dias 17, 18, 25 e 26/11 e 1º, 3, 7 e 10/12/2020; instrução de 49 (quarenta e nove) processos 24 
para o julgamento da CEPC-CFC; apoio e orientação aos CRCs sobre o Programa de 25 
Educação Profissional Continuada; verificações e realização de testes para o retorno do 26 
Sistema EPC após o ataque cibernético; liberação do link de acesso ao sistema Web EPC, 27 
para CRCs e capacitadoras, no dia 9/12/2020; reunião operacional com os Conselhos 28 
Regionais para tratar da retomada do Sistema Web EPC realizada em 11/12/2020 e 29 
organização e apoio na reunião da Comissão de Educação Profissional Continuada do CFC 30 
(CEPC-CFC) nos dias 9 e 14 de dezembro de 2020. 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 Exame, conforme 33 
seguem: homologação do Pregão Eletrônico nº 12/2020 no dia 4 de dezembro de 2020 para 34 
contratação de empresa para prestação de serviços técnico-especializados visando à 35 
aplicação das provas para duas edições do Exame de Qualificação Técnica (EQT), a 36 
distância, de forma digital, em que a empresa vencedora foi o Instituto Educar; 37 
reconhecimento e ratificação de dispensa no dia 7 de dezembro de 2020 em relação à 38 
contratação de empresa especializada, Security Labs, na prestação de serviços de auditoria 39 
de sistema web com o objetivo de validar a segurança do sistema de aplicação de provas, 40 
na modalidade online, para realização de uma edição do Exame de Qualificação Técnica. O 41 
contrato será assinado com a Security Labs, após a adjudicação do certame com o Instituto 42 
Educar; reunião com representante do Instituto Educar, no dia 10 de dezembro de 2020; 43 
participação do CFC em evento promovido pela Previc - o Coordenador da CAE - Auditoria, 44 
José Aparecido Maion, representou o CFC no Webinar “Seminário – Auditoria das 45 
Demonstrações Contábeis do exercício de 2020 – Conteúdo das Notas Explicativas”, 46 
promovido pela Previc, no dia 26 de novembro de 2020. Na oportunidade, Maion falou sobre 47 
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o EQT, considerando a obrigatoriedade de aprovação dos profissionais da Previc, conforme 48 
disposto na Instrução nº 3, de 24 de agosto de 2018; organização e apoio em reunião da 49 
CAE – Perícia, para validação de questões, avaliação e encerramento das atividades do 50 
grupo em 2020 e relatórios finais das atividades das CAEs Auditoria e Perícia, conforme o 51 
disposto na NBC PA 13 (R3) e NBC PP 02. PROJETO 3003 – RELACIONAMENTO 52 
INSTITUCIONAL - E-mec - Comissão Para Elaboração de Projetos e Ações que visem 53 
ao aprimoramento do ensino contábil no País. O vice-presidente Aécio Prado Dantas 54 
Júnior informou que será realizada, no dia 18 de dezembro de 2020, a segunda edição do 55 
evento Educa & Aprende – Parceria CFC/AIC. O evento abordará o tema Tecnologias 56 
Aplicadas à Educação e será transmitido pelo canal da AIC, no Youtube. O conselheiro Elias 57 
Dib Caddah Neto ratificou as informações do vice-presidente Aécio Prado Dantas Júnior e 58 
convidou os conselheiros da câmara para, além de divulgarem o evento, participarem das 59 
oficinas que serão oferecidas. PROJETO 3004 – EXCELÊNCIA NA CONTABILIDADE - 60 
PESQUISAS ACADÊMICAS: O vice-presidente informou que esse projeto é voltado para 61 
divulgação de pesquisas de estudantes da área de stricto sensu (mestrado e doutorado) e 62 
que essa é a regra para submissão de pesquisas. Em relação aos pedidos apresentados em 63 
2020, informou que totalizaram 7, sendo que 5 foram deferidos e 2 indeferidos, por não 64 
atenderem aos objetivos do programa. PROJETO 3009 – AMPLIAÇÃO E 65 
MODERNIZAÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO: foram realizadas as seguintes ações: 66 
pesquisas bibliográficas - respondidas solicitações internas e externas (e-mail, whats app 67 
e ouvidoria), além de empréstimos e renovações. Processamento Técnico: foram incluídos 68 
123 documentos na base de dados da Biblioteca; revisão dos links dos periódicos na Base 69 
de Dados (em andamento) e atualização da legislação na Base de Dados. Acesso à base 70 
de dados da Biblioteca do CFC - 836 pesquisas (acessos) via terminal web. Ainda foram 71 
informados os seguintes processos licitatórios: contratação de empresa especializada no 72 
fornecimento e na entrega de jornais e revistas e encontra-se no departamento de 73 
contabilidade; contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 74 
restauração e higienização de livros raros da biblioteca do Conselho Federal de 75 
Contabilidade (CFC), o qual está em fase de elaboração do contrato. Ainda foram 76 
desenvolvidas as seguintes atividades: Livro 75 anos: pesquisa nos relatórios de gestão dos 77 
ex-presidentes. Relato Integrado: produção de texto/ Pesquisa (Comissão). PROJETO 3021 78 
– PARCERIA CFC/SEBRAE: O vice-presidente Aécio Prado Dantas Júnior informou que o 79 
Plano de Trabalho do programa para os próximos 3 anos foi assinado no dia 11 de 80 
dezembro de 2020. A conselheira Marisa Luciana Schvabe de Morais disse que a próxima 81 
etapa, depois dessa formalização do plano de trabalho, é seguir com a produção dos 82 
conteúdos dos cursos, o que deve ocorrer em meados de 2021. ORDEM DO DIA. Atos a 83 
homologar. Relatório da reunião da CEPC-CFC, realizada nos dias 9 e 14 de dezembro 84 
de 2020, via zoom meeting. A conselheira Marisa Luciana Schvabe de Morais apresentou 85 
as principais decisões: análise e julgamento dos pedidos de credenciamento de cursos, 86 
eventos, capacitadoras, justificativas de não cumprimento e atividades realizadas por 87 
profissionais obrigados; julgados 61 processos físicos, sendo 50 deferidos; 6 indeferidos e 5 88 
exigências e necessidade de reforçar aos CRCs e capacitadoras credenciadas, os critérios 89 
necessários para o credenciamento de cursos e eventos a serem realizados a distância, 90 
destacando a importância da implementação de controles efetivos de presença e frequência. 91 
Relatório homologado por unanimidade. Relatórios das reuniões da CAE-Perícia, 92 
realizadas nos dias 25 de novembro e 8 de dezembro de 2020, para validação de 93 
questões, avaliação e encerramento das atividades do grupo em 2020, conforme segue: 94 
subgrupo Perícia – Questões validadas no banco: 41 objetivas e 2 dissertativas. Relatório 95 
homologado por unanimidade. PROPOSIÇÕES DA VICE-PRESIDÊNCIA. O vice-presidente 96 
Aécio Prado Dantas Júnior submeteu à aprovação os seguintes assuntos: a) aplicação das 97 
provas do EQT digital em 2021 da 14h às 18h, horário oficial Brasília/DF, conforme as 98 
seguintes datas: QTG: 8 de março de 2021; CVM: 9 de março de 2021; BCB: 10 de março 99 
de 2021; SUSEP: 11 de março de 2021; PREVIC: 12 de março de 2021 e PERÍCIA: 15 de 100 
março de 2021; b) reabertura das inscrições no período de 5 a 20 de janeiro de 2021: 101 
Aprovado por unanimidade. considerando a pandemia de Covid-19 instalada País, tornou-se 102 
mandatória a realização das provas em formato virtual. Portanto, não foi possível atender 103 
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em 2020, o item 23 da NBC PA 13 (R3) e Art. 30 da Instrução CVM nº 308/1999, a saber: 104 
NBC PA 13 (R3). Art.23. As provas devem ser aplicadas, pelo menos uma vez em cada 105 
ano, conforme estabelecido em edital. Instrução CVM nº 308/1999. Art. 30. O exame de 106 
qualificação técnica será realizado, no mínimo uma vez a cada ano, com vistas à habilitação 107 
do auditor independente para o exercício da atividade de auditoria de demonstrações 108 
contábeis para todas as entidades integrantes do mercado de valores mobiliários. O exame 109 
de qualificação técnica será realizado, no mínimo uma vez a cada ano, com vistas à 110 
habilitação do auditor independente para o exercício da atividade de auditoria de 111 
demonstrações contábeis para todas as entidades integrantes do mercado de valores 112 
mobiliários. Prorrogação dos prazos para prestação de contas do programa de 113 
Educação Profissional Continuada, referentes aos exercícios de 2019 e 2020. O vice-114 
presidente informou que após sete meses do ataque cibernetico sofrido pelo CFC, foi 115 
liberado, em 9 de dezembro de 2020, para capacitadoras credenciadas e Conselhos 116 
Regionais de Contabilidade (CRCs), a primeira versão do Sistema Web EPC, para 117 
alimentação de dados. Disse que o cenário atual do sistema revelou importante perda de 118 
dados, o que torna inevitável a postergarção dos prazos previstos na NBC PG 12 (R3). 119 
Continuano, propôs a seguinte agenda: prestação de contas pelas capacitadoras. Prazo 120 
definido pela NBC PG 12 (R3). 15 de janeiro. Novo prazo: 27/02/2021. Prestação de contas 121 
pelos profissionais. Prazo definido pela NBC PG 12 (R3):  31 de janeiro de 2021.– Novo 122 
prazo: 31 de março de 2021. Aprovado por unanimidade. Foi recomendado comunicar a 123 
decisão aos órgãos reguladores, uma vez que são parceiros do CFC no programa. A 124 
conselheira Marisa Luciana Schvabe de Morais apresentou proposta da CEPC-CFC no 125 
sentido de possibilitar aos profissionais que descumpriram o programa em 2020 compensem 126 
a pontuação no exercício vindouro. Após ampla discussão, foi aprovada, somente, a 127 
postergação dos prazos previstos na NBC PG 12. Definido, ainda, que demais decisões 128 
serão tomadas de acordo com os fatos. Definido que serão solicitados aos profissionais os 129 
documentos perdidos no ataque cibernético para fins de reanálise da documentação. Aécio 130 
que foram perdidos anexos de 4.073 atividades, sendo que 3.394 estão nos CRCs para 131 
julgamento. JULGAMENTO(S) DE PROCESSO(S). Processo SEI nº.: 2020/000136- SEI 132 
90796110000033.000067/2020-18. Interessado(s): Conselho Regional de Contabilidade da 133 
Paraíba. Assunto: Solicita reembolso, no valor de R$ 14.042,07, referente a despesas 134 
realizadas com a campanha Dia do Profissional da Contabilidade. Relatora: Conselheira 135 
Marisa Luciana Schvabe de Morais. Voto: DEFERIMENTO do pedido de reembolso no valor 136 
de R$ 14.042,07 (quartorze mil, quarente e dois reais e sete centavos), condicionando o 137 
pagamento à regularização das pendências apontadas na Nota Técnica n.º 032/2020, com 138 
atenção especial aos itens 3.6, 3,9 e 3.10 do relatório. Reforço também a orientação 139 
constante no item 3.3 para que o Conselho Regional fique atento a possibilidade 140 
de contratação por itens dos serviços, visto que esta prática resultaria maior vantajosidade. 141 
Aprovado por unanimidade. Processo SEI nº.: 2020/000073- SEI 142 
90796110000033.000060/2020-98. Interessado(s): Conselho Regional de Contabilidade do 143 
Tocantins. Assunto: Solicita reembolso, no valor de R$ 8.558,093, referente a despesas 144 
realizadas com a campanha Dia do Profissional da Contabilidade. Relator: Conselheiro 145 

Wellington do Carmo Cruz. Voto: DEFERIMENTO do pedido de reembolso no valor de R$ 146 
8.558,93 (oito mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e noventa e três centavos). Aprovado 147 
por unanimidade. Processo SEI nº.: 2020/000137- SEI 90796110000033.000068/2020-54. 148 
Interessado(s): Conselho Regional de Contabilidade do Mato Grosso do Sul. Assunto: 149 
Solicita reembolso, no valor de R$ 6.000,00, referente a despesas realizadas com a 150 
campanha Dia do Profissional da Contabilidade. Relator: Conselheiro José Gonçalves 151 
Campos Filho. Voto: DEFERIMENTO do pedido de reembolso no valor de R$ 6.000,00 (seis 152 
mil reais), condicionando o pagamento à regularização da pendência apontada na Nota 153 
Técnica n.º 036/2020. Aprovado por unanimidade. Processo SEI nº.: 2017/002007 – SEI 154 
90796110000033.000054/2020-31. Interessado(s): Conselho Regional de Contabilidade de 155 
Alagoas. Assunto: Projeto Excelência na Contabilidade – 12ª prestação de contas da 1ª 156 
turma do curso de Mestrado em Ciências Contábeis em Alagoas. Relator: Conselheiro Elias 157 
Dib Caddah Neto. Voto: DEFERIMENTO do reembolso no valor de R$ 22.961,76 (vinte e 158 
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dois mil, novecentos e sessenta e um reais e setenta e seis centavos), ao Conselho 159 
Regional de Contabilidade de Alagoas. Aprovado por unanimidade. Processo SEI nº.: 160 
2019/000054 – SEI 90796110000033.000064/2020-76. Interessado(s): Conselho Regional 161 
de Contabilidade do Piauí. Assunto: Projeto Excelência na Contabilidade – 6ª prestação de 162 
contas da 1ª turma do curso de Doutorado em Ciências Contábeis no Piauí. Relatora: 163 
Conselheira Marisa Luciana Schvabe de Morais. Voto: DEFERIMENTO do reembolso 164 
imediato do valor de R$ 40.976,21 (quarenta mil, novecentos e setenta e seis reais e vinte e 165 
um centavos), condicionando o reembolso do valor glosado ao saneamento das pendências 166 
apontadas na nota técnica do Controle Interno. Aprovado por unanimidade. Processo SEI 167 
nº.: 2019/000281 – SEI 90796110000033.000065/2020-11. Interessado(s): Conselho 168 
Regional de Contabilidade de Sergipe. Assunto:  Projeto Excelência na Contabilidade – 4ª 169 
prestação de contas da 1ª turma do curso de Mestrado em Ciências Contábeis em Sergipe.  170 
Relator: Conselheiro Elias Dib Caddah Neto. Voto: DEFERIMENTO do reembolso imediato 171 
do valor de R$ 35.604,30 (trinta e cinco mil, seiscentos e quatro reais e trinta centavos), 172 
condicionando o reembolso do valor glosado ao saneamento das pendências apontadas na 173 
nota técnica do Controle Interno. Aprovado por unanimidade. Processo SEI nº.: 174 
90796110000033.000069/2020-07. Interessado(s): Inscritos no EQT- Auditoria e Perícia. 175 
Assunto: Exame de Qualificação Técnica - Devolução da taxa de inscrição. Relator: 176 
Conselheiro José Gonçalves Campos Filho. Voto: DEFERIMENTO da devolução da taxa de 177 
inscrição aos candidatos listados na tabela acima, totalizando R$ 2.400,00 (dois mil e 178 
quatrocentos reais). Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi 179 
encerrada no dia quinze de dezembro de 2020, às dezesseis horas e vinte minutos e para 180 
constar, eu, Adriana Guimarães, lavrei a presente ata, que após conferência do contador 181 
Wellington do Carmo Cruz, Coordenador-Adjunto da Câmara, será lida e, uma vez 182 
aprovada, vai por todos assinada eletronicamente. 183 

 184 
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Contador ELIAS DIB CADDAH NETO 
Presença virtual 
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