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Às quatorze horas e quarenta minutos do dia treze de abril 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 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. Ausências justificadas: VÂNIA LABRES DA SILVA e LÚCIA 10 
HELENA ALVES DE FIGUEIREDO. O vice-presidente Aécio Prado Dantas Júnior iniciou a 11 
reunião agradecendo a presença de todos, quando passou para o primeiro item da pauta. I. 12 
EXPEDIENTES. Apreciação e aprovação da ata 213ª (ducentésima décima terceira) da 13 
Reunião Ordinária da Câmara de Desenvolvimento Profissional do CFC, realizada de 14 
forma online, no dia 16 de março de 2021. O vice-presidente informou que ata foi 15 
inicialmente revisada pelo coordenador-adjunto da Câmara, Wellington do Carmo Cruz, 16 
quando a submeteu ao grupo. A ata foi aprovada por unanimidade. II. COMUNICADOS. 17 
PROJETO 3001 – EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA: O vice-presidente Aécio 18 
Prado Dantas Júnior informou as atividades realizadas pelo Departamento de Educação 19 
Continuada – DEDUC, a saber: nos dias 15, 18, 22, 23 e 31 de março de 2021 foram 20 
realizadas reuniões técnicas com a Basis e TI do CFC para tratar dos ajustes do Sistema 21 
Web EPC e corretivas dos defeitos apresentados após a liberação do Sistema aos 22 
profissionais; no dia 31 de março de 2021 foi o encerramento do prazo para prestação de 23 
contas do Programa de Educação Profissional Continuada; foi realizada a instrução e pré-24 
análise, pela equipe CDPROF, de 162 atividades, as quais foram encaminhadas à CEPC-25 
CFC para fins de julgamento; houve resposta aos questionamentos recepcionados por e-26 
mail e ouvidoria; o CFC e CRCs trabalharam na alimentação e análise de dados; 27 
diuturnamente, foram realizadas verificações e testes no sistema EPC visando a eficácia de 28 
seu funcionamento; apoio e orientação aos CRCs e profissionais sobre o Programa de 29 
Educação Profissional Continuada e número atualizado das prestações de contas 30 
recepcionadas via Sistema Web EPC (dados de 9/4/2021), conforme seguem: em relação à 31 
prestação de contas, em 2019: 75.407 e em 2020: 51.380, totalizando 126.787; quanto à 32 
prestação de contas concluídas, em 2019: 33.294 e em 2020: 26.697. Seguem os números 33 
de prestação de contas em relação ao CNAI e CNPC: CNAI - em 2019 (profissionais 34 
obrigados): 4.024 e em 2020: 4.434, totalizando 8.458; em 2019 (prestadores de contas): 35 
3.939 e em 2020: 4.218, totalizando 8.157; faltam prestar contas em 2019: 85 e em 2020: 36 
216, totalizando 301. Quanto ao CNPC -  2019 (profissionais obrigados): 4.414 e em 2020: 37 
4.695, totalizando 9109; em 2019 (prestadores de contas): 3.614 e em 2020: 3.621, 38 
totalizando 7.235; faltam prestar contas em 2019: 80 e em 2020: 1.074, totalizando 1.874. 39 
Durante a reunião sugeriu-se excluir a coluna total do gráfico e incluir o percentual de 40 
prestação, por exercício. PROJETO 3002 – EXAME DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA – 41 
AUDITORIA E PERÍCIA. O vice-presidente Aécio Prado Dantas Júnior informou as 42 
atividades realizadas pelo Departamento de Exame, conforme seguem: no período de 19 de 43 
março a 5 de abril foram realizadas seis reuniões da CAEs Auditoria e Perícia, cujos 44 
relatórios constam para homologação na ordem do dia dessa reunião; no dia 19 de março 45 
de 2021 foi realizada  reunião com a Securitylabs, empresa responsável pela realização da 46 
auditoria/segurança do sistema de aplicação de provas do EQT, para informações quanto à 47 
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realização dos trabalhos, ou seja, foi feito um relato de como foi realizada a auditoria no 48 
sistema e também o acompanhamento da conclusão do sistema de aplicação de provas 49 
digitais do EQT. Quanto à aplicação das provas seguem os números gerais iniciais: QTG – 50 
dia 8 de março de 2021 com 3.061 inscritos, 2.771 presentes (91%) e 290 ausentes (9%); 51 
CVM – dia 9 de março de 2021 com 1.836 inscritos, 1.681 presentes (92%) e 155 ausentes 52 
(8%); BCB – dia 10 de março de 2021 com 486 inscritos, 458 presentes (94%) e 28 53 
ausentes (6%); SUSEP – dia 11 de março de 2021 com 258 inscritos, 247 presentes (96%) 54 
e 11 ausentes (4%); PREVIC – dia 12 de março de 2021 com 420 inscritos, 400 presentes 55 
(95%) e 20 ausentes (5%) 3 PERÍCIA –  dia 15 de março com 2.697 inscritos, 2.305 56 
presentes (85%) e 392 ausentes (15%). Totalizando: 8.758 inscritos, 7.862 presentes (90%) 57 
e 896 ausentes (10%). Em relação à análise de recursos seguem os dados: prova QTG – 58 
231 recursos e 231 indeferidos; prova CVM – 92 recursos, 6 deferidos, 86 indeferidos e 2 59 
anuladas; BCB – 41 recursos, 8 deferidos, 33 indeferidos e 1 anulada; Susep – 17 recursos, 60 
4 deferidos, 13 indeferidos e 1 anulada; Previc – 3 recursos e 3 indeferidos; EQTPC – 441 61 
recursos, 100 deferidos, 341 indeferidos e 3 anuladas. Totalizando: 825 recursos; 118 62 
deferidos; 707 indeferidos e 7 anuladas. Os recursos foram apresentados por questão, ou 63 
seja, uma questão pode ter recebido mais de um recurso. PROJETO 3003 – 64 
RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL - E-mec - Comissão Para Elaboração de Projetos 65 
e Ações que visem ao aprimoramento do ensino contábil no País. O vice-presidente 66 
Aécio Prado Dantas Júnior informou que no dia 26 de março de 2021 foi realizada a 4ª 67 
edição do Projeto Conexão Educa e Aprende - Mercado educacional em tempo de 68 
pandemia, em que houve 191 inscritos, 122 certificados e 186 acessos pelo Youtube. A 69 
próxima edição será em 30 de abril de 2021  e o tema será: Oficina aplicada à Educação – 70 
gamificação. PROJETO 3009 – AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ACERVO 71 
BIBLIOGRÁFICO: foram realizadas as seguintes ações: pesquisas bibliográficas: 72 
respondidas solicitações internas e externas (e-mail e ouvidoria), além de empréstimos e 73 
renovações. Processamento Técnico: Inclusão de 21 documentos na base de dados da 74 
Biblioteca - livros e artigos de periódicos contábeis e artigos avulsos (Site do CFC) e revisão 75 
de termos de indexação (Sistema Sophia). Acesso à base de dados da Biblioteca do 76 
CFC: 1.068 pesquisas (acessos) via terminal web e local. Ainda foram informados o 77 
seguinte processo licitatório: pesquisa em Banco de Preços, Painel de Preços e Compras 78 
Net – Ata de registro para aquisição de material bibliográfico – o status é preparação da 79 
documentação. Ainda foram desenvolvidas as seguintes atividades: livro 75 anos: pesquisa 80 
para produção de textos e revisões das referências bibliográficas; ficha catalográfica: para 81 
publicações do CFC e CRCs. PROJETO 3021 – PARCERIA CFC/SEBRAE: O vice-82 
presidente Aécio Prado Dantas Júnior informou que no dia 12 de março de 2021 foi 83 
apresentado ao Comitê, o conteúdo do Módulo 3, elaborado pelo Professor Marcelo Botelho, 84 
integrante do Comitê e também a programação da Solenidade de Lançamento do Programa 85 
Contador Parceiro – Construindo o Sucesso, previsto para o dia 23 de abril de 2021, no 86 
horário de 9h30min às 12h30min e que no dia 6 de abril de 2021 foi realizada reunião para 87 
finalizar a programação para o Lançamento do Programa e definir as ementas dos módulos 88 
do Programa. A proposta dos conteúdos do curso foi apresentada durante a reunião (12 89 
módulos e 4 blocos), o curso não terá custo, qualquer pessoa poderá participar, não haverá 90 
limite de vagas e terá um controle de presença, pois o curso do dia 30/04, será pontuado (2 91 
pontos) para o programa de Educação Profissional Continuada. O conselheiro José 92 
Gonçalves Campos Filho sugeriu que lhe fosse enviada a planilha com a proposta dos 93 
conteúdos para que fosse divulgada em sua empresa no intuito de despertar o interesse dos 94 
contadores pelo evento. A coordenadora de desenvolvimento profissional, Adriana 95 
Guimarães, informou que será enviado um convite aos CRCs e solicitou o apoio dos 96 
conselheiros para divulgação do evento. O vice- presidente Aécio Prado Dantas Júnior 97 
levantou a questão sobre a indicação de instrutores para o evento, se há flexibilidade ou não 98 
para o CFC escolher, pois o Sebrae é bem resistente e já possui um banco de instrutores, 99 
os quais se sujeitam a um processo seletivo. A coordenadora de desenvolvimento 100 
profissional, Adriana Guimarães, informou que há possibilidade de o CFC indicar instrutores 101 
para o evento. Na última reunião do Programa de Educação Profissional Continuada 102 
(PEPC), a conselheira Marisa Luciana Schvabe de Morais informou que todos os temas do 103 



3 

 

Vice-presidência de Desenvolvimento Profissional 

 

evento são passíveis de validação. Quanto à comissão para elaboração de livro 104 
comemorativo sobre a história dos 75 anos da Regulamentação da Profissão Contábil no 105 
Brasil, o vice-presidente Aécio Prado Dantas Júnior informou que foi concluída a elaboração 106 
dos conteúdos, que o livro está em diagramação e em fase de compilação das fotos a serem 107 
utilizadas na obra. ORDEM DO DIA. Atos a homologar. Relatório da reunião da 108 
Comissão de Educação Profissional Continuada do CFC, realizada no dia 9 de abril de 109 
2021. Durante a reunião foram analisadas 169 atividades (cursos, eventos e atividades 110 
realizadas por profissionais) via sistema Web EPC, conforme seguem: cursos: 60 deferidos 111 
e 4 indeferidos; eventos: 11 deferidos e 1 indeferido; docência: 12 deferidos; comissão: 9 112 
deferidos; banca: 9 deferidos e 2 indeferidos; produção intelectual: 12 deferidos e 8 113 
indeferidos; pós-graduação: 41 deferidos. Totalizando: 169. Foram apresentados a proposta 114 
para exclusão da função exercida pelos profissionais obrigados a cumprir o Programa de 115 
Educação Profissional Continuada da certidão de regularidade emitida pelo Sistema Web 116 
EPC e o novo modelo de certidão para decisão dos conselheiros, o qual teve alguns termos 117 
alterados e aprovação da exclusão do termo função. E ficou decidido que esse novo modelo 118 
de certidão será utilizado quando o sistema for adequado. Foi relembrado pelo vice- 119 
presidente Aécio Prado Dantas Júnior sobre o extrato da prestação de contas dos 120 
profissionais e a gerente do Departamento de Educação Profissional Continuada, Renata 121 
Melo, informou que está aguardando a estabilização do sistema para ativar o envio dos 122 
extratos por e-mail aos profissionais. Ainda foi informada que a nova certidão de 123 
regularidade do PEPC-CFC, a ser emitida pelo sistema Web EPC, contemplará 124 
esclarecimentos quanto a não obrigatoriedade de o CFC certificar qualificação em órgãos 125 
específicos (CMN, Susep e Previc), pois é responsabilidade do profissional atender aos 126 
critérios das Normas exaradas pelos referidos órgãos Reguladores, assim como as 127 
pontuações de acordo com a sua área de atuação. Relatórios das reuniões das 128 
Comissões Administradoras do Exame de Qualificação Técnica de Auditoria e Perícia, 129 
realizadas no período de 19 de março a 5 de abril, conforme segue: no dia 19 de março 130 
foi realizada a reunião CAE- Perícia para alinhamento e orientações a respeito da análise de 131 
recursos, correção das dissertativas no sistema e validação do cronograma de trabalhos da 132 
Comissão; no dia 22 de março de 2021 foi realizada a reunião CAE- Auditoria e Perícia para 133 
informação sobre as alterações no Regimento Interno do CFC, que culminaram na 134 
transferência do EQT para a Vice-presidência de Registro; no dia 31 de março de 2021 foi 135 
realizada reunião CAE- Auditoria para revisar o cronograma e da metodologia de trabalhos 136 
da Comissão; no dia 1 de abril de 2021 foi realizada a reunião CAE-Perícia para 137 
discutir/validar o cronograma e alinhar os trabalhos para análise de recursos e correção das 138 
questões dissertativas; no dia 5 de abril de 2021 foram realizadas a reunião CAE-Auditoria 139 
para validação do cronograma revisado e da estratégia a ser adotada na correção das 140 
dissertativas e a reunião CAE- Perícia para tratar o monitoramento das análises dos 141 
recursos e definição da estratégia de correção das dissertativas. Homologados por 142 
unanimidade. JULGAMENTO(S) DE PROCESSO(S). Processo SEI nº. 143 
90796110000033.000003/2021-90. Interessado(s): Conselho Regional de Contabilidade do 144 
Piauí. Assunto: 7ª Prestação de Contas da 1ª turma do Curso de Doutorado em Ciências 145 
Contábeis no Piauí. Relatora: Conselheira Marisa Luciana Schvabe de Morais. Voto: 146 
DEFERIMENTO do reembolso do valor de R$ 68.400,28 (sessenta e oito mil, quatrocentos 147 
reais e vinte e oito centavos). Processo SEI nº 90796110000033.000004/2021-34. 148 
Interessado(s): Conselho Regional de Contabilidade de Alagoas. Assunto: Saldo residual 149 
da 1ª turma do Curso de Mestrado em Ciências Contábeis em Alagoas. Relator: 150 
Conselheiro Elias Dib Caddah Neto. Voto: DEFERIMENTO do reembolso no valor de R$ 151 
8.493,04 (oito mil, quatrocentos e noventa e três reais e quatro centavos) ao Conselho 152 
Regional de Contabilidade de Alagoas. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a 153 
tratar, a reunião foi encerrada no dia treze de abril de 2021, às quinze horas  e cinquenta 154 
minutos e para constar, eu, Adriana Guimarães, lavrei a presente ata, que após conferência 155 
do Coordenador-Adjunto da Câmara, conselheiro Wellington do Carmo Cruz, será lida e, 156 
uma vez aprovada, vai por todos assinada eletronicamente. 157 

Contador AÉCIO PRADO DANTAS JÚNIOR 
Presença virtual 
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Contador WELLINGTON DO CARMO CRUZ 
Presença virtual 

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  
Ausência justificada 

Contador ELIAS DIB CADDAH NETO 
Presença virtual 

Contadora ADRIANA GUIMARÃES Presença virtual 

LÚCIA HELENA ALVES DE FIGUEIREDO Ausência justificada 

LIANA FABRÍCIA FERREIRA DE ALMIEDA Presença virtual 

RENATA SILVA DE ANDRADE MELO DE SOUZA Presença virtual 

ELIANE DOS SANTOS ROSA Presença virtual 


