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Às quatorze horas e trinta minutos do dia nove de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, 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,  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 e a Bibliotecária do CFC, Lúcia Helena. O vice-presidente Aécio Prado Dantas 10 
Júnior iniciou a reunião agradecendo a presença de todos, quando passou para o primeiro 11 
item da pauta. I. EXPEDIENTES. Apreciação e aprovação da ata 211ª (ducentésima 12 
décima primeira) da Reunião Ordinária da Câmara de Desenvolvimento Profissional 13 
do CFC, realizada de forma online, no dia 15 de dezembro de 2020. O vice-presidente 14 
informou que ata foi inicialmente revisada pelo conselheiro Wellington do Carmo Cruz, 15 
quando a submeteu ao grupo. A ata foi aprovada, sem retificação, por unanimidade. II. 16 
COMUNICADOS. PROJETO 3001 – EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA: O vice-17 
presidente Aécio Prado Dantas Júnior informou as atividades realizadas pelo Departamento 18 
de Educação Continuada – DEDUC, a saber: resposta aos questionamentos recepcionados 19 
por e-mail e ouvidoria; funcionamento do sistema com as melhorias implementadas 20 
diariamente; CFC e CRCs trabalhando na alimentação e análise de dados; em andamento a 21 
integração dos Sistemas CFC/CRCSP; foram realizadas reuniões nos dias 21 de dezembro 22 
de 2020 e 5, 6 e 22 de janeiro de 2021 com a Basis e TI do CFC para corretivas de defeitos, 23 
levantamento de requisitos de funcionalidades do sistema EPC e alinhamento de estratégias 24 
após a retomada do sistema; verificações e testes no sistema EPC visando a eficácia de seu 25 
funcionamento, as quais foram realizadas diuturnamente; instrução e pré-análise, pela 26 
equipe da CDPROF, de 501 atividades, que foram encaminhadas à CEPC-CFC para fins de 27 
julgamento; apoio e orientação aos CRCs e profissionais sobre o Programa de Educação 28 
Profissional Continuada e no dia 5 de fevereiro de 2021 foi retomada a ferramenta de 29 
pesquisa de atividades credenciais pelo PEPC. O vice- presidente Aécio Prado Dantas 30 
Júnior propôs que a Adriana Guimarães juntamente com a conselheira Marisa Luciana 31 
Schvabe de Morais, elaborasse o calendário para todo o primeiro semestre de 2021 e a 32 
Adriana Guimarães informou que o calendário anual será assunto para a próxima reunião do 33 
CPC. Em seguida o calendário será aprovado ou não pelo vice-presidente Aécio Prado 34 
Dantas Júnior. PROJETO 3002 – EXAME DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA – AUDITORIA E 35 
PERÍCIA. O vice-presidente Aécio Prado Dantas Júnior informou as atividades realizadas 36 
pelo Departamento de Exame, conforme seguem: as inscrições foram reabertas entre as 9 37 
horas do dia 5 de janeiro de 2021 e às 14 horas do dia 20 de janeiro de 2021, com um total 38 
geral de inscrições pagas de 8.852; foram realizadas reuniões operacionais/técnicas com o 39 
Instituto Educar nos seguintes dias: 10 de dezembro de 2020 (alinhamento do objeto a ser 40 
contratado); 14 de dezembro de 2020 (foram traçadas estratégias para levantamento de 41 
requisitos do sistema visando a construção imediata do sistema para aplicação do Exame); 42 
22 de dezembro de 2020, 4 e 15 de janeiro de 2021 (alinhamento e levantamento de 43 
requisitos); no dia 21 de janeiro de 2021 foi realizada reunião operacional/técnica com a 44 
empresa de auditoria de sistemas Securitylabs e Instituto Educar para alinhamento das 45 
ações as serem desenvolvidas no âmbito EQT digital e também foi definido que a empresa 46 
acompanhará todo processo de construção do sistema; no dia 28 de janeiro de 2021 foi 47 
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realizada reunião operacional/técnica com os coordenadores das CAEs, para definição de 48 
parâmetros que serão adotados no sistema de aplicação de provas on-line do Exame de 49 
Qualificação Técnica, elaborado pelo Instituto Educar e foi definido que as notas serão 50 
atribuídas em números inteiros e ratificada a realização de duas revisões para todas as 51 
questões dissertativas. A terceira revisão ocorrerá quando houver discrepância entre as 52 
duas notas atribuídas (atualmente é 20% ); quanto ao Sistema EQT digital, 90% do sistema 53 
está concluído e foram realizados testes pelo pessoal de TI e funcionários designados, nos 54 
módulos prontos no período de 2 a 8/2/2021. Quanto às avaliações iniciais, destacam-se as 55 
seguintes considerações: Positivas: “1- o sistema não permite copiar textos e colá-los no 56 
campo destinado às questões dissertativas; 2- plataforma simples e fácil de interação, as 57 
opções existentes são bem visíveis e objetivas, logo há uma plataforma autoexplicativa. Os 58 
avisos foram mostrados na tela nos momentos certos para conseguir informação, como por 59 
exemplo, a não permissão de retorno à questão anterior, caso confirmasse a resposta e 3- 60 
sistema prático e de fácil manuseio.” Negativas: “1- o sistema está um pouco lento para 61 
mudar de uma questão para outra; 2- quanto às questões dissertativas, ao escrever, o 62 
sistema pede, no mínimo, 200 caracteres, acho que não deveria estipular o mínimo, mas 63 
somente o máximo e 3-  a mensagem apresentada em tela ao final da prova desaparece 64 
muito rapidamente, com isso não se consegue ler a mensagem.” As ponderações estão com 65 
o Instituto Educar para avaliação e retorno à CDPROF. E o prazo concedido ao instituto 66 
Educar para entrega do sistema pronto é de até 15/2/2021. PROJETO 3009 – AMPLIAÇÃO 67 
E MODERNIZAÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO: foram realizadas as seguintes ações: 68 
pesquisas bibliográficas - respondidas solicitações internas e externas (e-mail e 69 
ouvidoria), além de empréstimos e renovações. Processamento Técnico: revisão dos links 70 
dos periódicos na Base de Dados (em andamento). Acesso à base de dados da 71 
Biblioteca do CFC - 1.338 pesquisas (acessos) via terminal web. Ainda foram informados o 72 
seguinte processo licitatório: contratação de empresa especializada para prestação de 73 
serviços de restauração e higienização de livros raros da biblioteca do Conselho Federal de 74 
Contabilidade (CFC), o status é aguardando o contrato. Ainda foram desenvolvidas as 75 
seguintes atividades: Livro 75 anos: pesquisa para produção de textos e revisões das 76 
referências bibliográficas; Relato Integrado: revisão de texto/pesquisa (Comissão) e 77 
Inventário do Acervo Bibliográfico: foi  realizado o processo por amostragem, conferido o 78 
equivalente a 50% do acervo, de forma aleatória, mas contemplando todas as classes de 79 
assuntos do Código de Classificação Decimal Universal. Seguem as informações de 2020 - 80 
os tipos de aquisição/quantidade foram: compra (112), doação (19) depósito legal (3) e 81 
reposição (4), totalizando: 138, o que corresponde a um valor total de R$ 10.007,51 (dez mil, 82 
e sete reais e cinquenta e um centavos). Já quanto ao tipo de baixa/quantidade, seguem: 83 
extravio (2) e perda (4), totalizando 6, o que corresponde a um valor total de R$ 431,40 84 
(quatrocentos e trinta e um reais e quarenta centavos). PROJETO 3021 – PARCERIA 85 
CFC/SEBRAE: O vice-presidente Aécio Prado Dantas Júnior informou que no dia 3 de 86 
fevereiro de 2021 foi realizada reunião do Comitê Gestor do Programa Contador Parceiro: 87 
Construindo o Sucesso, em que foram definidas estratégias para elaboração dos conteúdos 88 
do curso, visando o lançamento da parceria em 25 de abril de 2021 – Dia do Profissional da 89 
Contabilidade. O Sebrae apresentou o conteúdo do curso presencial “Contador do Futuro”, 90 
cujo material está alinhado aos propósitos do programa. O material será detalhado pelo 91 
Comitê e posteriormente reformulado para modalidade EAD. O vice-presidente Aécio Prado 92 
Dantas Júnior informou que no dia 8 de fevereiro de 2021 foi realizada reunião com a alta 93 
gestão do CFC e Sebrae em que foram alinhadas as atividades a serem realizadas, visando 94 
o lançamento do programa em 25 de abril de 2021 – Dia do Profissional da Contabilidade. O 95 
conselheiro Elias Dib Caddah Neto alertou que o dia 25 de abril é um domingo e a sugestão 96 
foi que o lançamento do programa ocorresse na semana de Comemoração ao Dia do 97 
Profissional da Contabilidade. O vice-presidente Aécio Prado Dantas Júnior ressaltou que o 98 
momento é focar na produção do conteúdo. Informou ainda, que será realizada live/palestra 99 
para lançamento do programa, que a programação do curso deve ser apresentada no 100 
evento e que o curso deve abranger módulos comportamentais de forma híbrida, ou seja, 101 
tanto EAD, quanto presencial. A conselheira Marisa Luciana Schvabe de Morais ressaltou 102 
que o momento mais importante é o da produção do conteúdo e que o curso “Contador do 103 
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futuro” é um excelente ponto de partida, mas a análise demanda tempo, e a questão do 104 
prazo não deixa de ser uma preocupação. A conselheira Nilva Amália Pasetto congratulou a 105 
agenda prevista para o lançamento do Programa. Quanto à comissão para elaboração de 106 
livro comemorativo sobre a história dos 75 anos da Regulamentação da Profissão Contábil 107 
no Brasil, o vice-presidente Aécio Prado Dantas Júnior informou que é composta pelos 108 
seguintes nomes: José Martonio Alves Coelho, João Verner Juenemann, Marisa Luciana 109 
Schvabe, Luiz Mateus Grimm, Adriana Guimarães, Marisa Luciana Schvabe de Morais, 110 
Maristela Cristina Girotto, Maria do Carmo da Nóbrega de Moraes, Thiago Luís Gomes, 111 
Lúcia Helena Alves de Figueiredo Stephanie Vasconcelos Lacerda, sob a coordenação do 112 
primeiro. Participante convidada: Maria Clara Bugarim. Informou ainda, que os trabalhos 113 
foram iniciados no ano passado, sob a coordenação operacional da CDPROF e  que o livro 114 
contará a história dos 75 anos de regulamentação da profissão no País. A impressão será 115 
custeada pelo Ibracon e será lançado durante o evento de comemoração dos 75 anos, a ser 116 
realizado no dia 27 de maio de 2021, de forma virtual. ORDEM DO DIA. Atos a homologar. 117 
Excelência na contabilidade - Pesquisa(s) Acadêmica para liberação de divulgação. 118 
Título da pesquisa: Mensuração da qualidade dos serviços contábeis. Link para pesquisa: 119 
https://fgvspmarketing.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_56GMhrTKbbPy91j.Curso: Mestrado em 120 
Contabilidade. Autor: Aziz Xavier Beiruth. IES: Fucape. Conselheira avaliadora: Marisa 121 
Luciana Schvabe de Morais. Decisão da avaliação: “analisando a pesquisa, destaco que 122 
alguns questionamentos, tais como: capacitação técnica, eficiência, confiança e satisfação 123 
do contador, além da recomendação/valor do serviço prestado pelo contador,  podem gerar 124 
resultados não tão positivos, inclusive para a imagem do profissional. Entendo que trabalhos 125 
acadêmicos são sempre importantes, mas entendo oportuno alertar sobre essa 126 
possibilidade, em termos de resultados e futura publicação da referida pesquisa.” 127 
JULGAMENTO(S) DE PROCESSO(S). Processo SEI nº. 90796110000033.000001/2021-128 
09. Interessado(s): Inscritos no EQT- Auditoria e Perícia. Assunto: Exame de Qualificação 129 
Técnica - Devolução da taxa de inscrição. Relatora: Conselheira Vânia Labres da Silva. 130 
Voto: com base na Deliberação CFC n.º 50, de 30 de março de 2020, voto 131 
pelo DEFERIMENTO de 59 (cinquenta e nove) pedidos de devolução de taxa de candidatos 132 
inscritos no Exame de Qualificação Técnica (EQT), cujas provas nas áreas de Auditoria e 133 
Perícia constavam agendadas para 2020, em consonância ao disposto na Deliberação CFC 134 
n.º 50, de 30 de março de 2020, que trata do cancelamento do certame. O valor do 135 
reembolso totaliza R$ 12.750,00 (doze mil setecentos e cinquenta reais). Aprovado por 136 
unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada no dia nove de fevereiro 137 
de 2021, às dezesseis horas e para constar, eu, Adriana Guimarães, lavrei a presente ata, 138 
que após conferência do contador Elias Dib Caddah Neto, será lida e, uma vez aprovada, 139 
vai por todos assinada eletronicamente. 140 
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