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Às quatorze horas do dia dezoito de maio do ano de dois mil e vinte e um, via zoom 1 
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(as) conselheiros(as): WELLINGTON DO CARMO CRUZ, coordenador-4 
Adjunto da Câmara, MARISA LUCIANA SCHVABE DE MORAIS, ELIAS DIB CADDAH 5 
NETO, JOSÉ GONÇALVES CAMPOS FILHO, VÂNIA LABRES DA SILVA E NILVA 6 
AMÁLIA PASETTO. Também presentes na reunião, a coordenadora de desenvolvimento 7 
profissional, contadora Adriana Guimarães, a gerente do Departamento de Educação 8 
Profissional Continuada, Renata Melo, a Bibliotecária do CFC, Lúcia Helena Alves de 9 
Figueiredo e a Técnica Administrativa, Liana Almeida. 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 214ª (ducentésima 12 
décima quarta) da Reunião Ordinária da Câmara de Desenvolvimento Profissional do 13 
CFC, realizada de forma online, no dia 13 de abril de 2021. O vice-presidente informou 14 
que ata foi inicialmente revisada pelo coordenador-adjunto da Câmara, Wellington do Carmo 15 
Cruz, quando a submeteu ao grupo. A ata foi aprovada 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; o sistema EPC está  funcionando com melhorias implementadas 20 
diariamente; o CFC e os CRCs estão trabalhando na alimentação e análise de dados no 21 
Sistema Web EPC – prestação de contas 2019/2020; nos dias 19, 22, 26, 27 e 29 de abril 22 
de 2021; 6 e 10 de maio de 2021 foram realizadas reuniões com a Basis e com a assessora 23 
da Presidência, Tainara Fatureto, para tratar dos ajustes do Sistema Web EPC e do 24 
planejamento para o desenvolvimento de novas funcionalidades para o Sistema Web EPC; 25 
instrução e pré-análise, pela equipe Cdprof, de 480 (quatrocentos e oitenta) atividades, que 26 
foram encaminhadas à CEPC-CFC para fins de julgamento, bem como a instrução de 10 27 
processos físicos referentes a justificativas de não cumprimento do PEPC; apoio e 28 
orientação aos CRCs e profissionais sobre o Programa de Educação Profissional 29 
Continuada e o número atualizado das prestações de contas recepcionadas via Sistema 30 
Web EPC: 2019 – 75.483 e 2020 – 51.401 (dados de 14/5/2021), conforme seguem: em 31 
relação à prestação de contas (total geral), em 2019: 75.483 e em 2020: 51.401, totalizando 32 
126.884; quanto à prestação de contas concluídas, em 2019: 33/396 e em 2020: 26.966. 33 
Seguem os números de prestação de contas em relação ao CNAI e CNPC: CNAI - em 2019 34 
(profissionais obrigados): 4.032 e em 2020: 4.456, em 2019 (prestadores de contas): 3.947 e 35 
em 2020: 4.241; faltam prestar contas em 2019: 85 e em 2020: 215. Quanto ao CNPC -  36 
2019 (profissionais obrigados):4.415 e em 2020: 4.707; em 2019 (prestadores de contas): 37 
3.617 e em 2020: 3.640; faltam prestar contas em 2019: 798 e em 2020: 1.067. PROJETO 38 
3002 – EXAME DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA – AUDITORIA E PERÍCIA. O vice-39 
presidente Aécio Prado Dantas Júnior informou as atividades realizadas pelo Departamento 40 
de Exame, conforme seguem: no dia 11 de maio de 2021 foi realizada reunião virtual com  41 
as Vice-presidências de Desenprof e de Registro para tratar da transferência do EQT para o 42 
Registro. Durante a reunião foram apresentados o cenário do EQT digital e recomendações, 43 
das quais destacamos: EQT Perícia – Correção das provas concluída – lista de aprovados 44 
preparada para publicação no DOU; EQT Auditoria – 90% das provas dissertativas 45 
corrigidas; realização das provas em formato presencial e dispensa de licitação para 46 
contratação de empresa para aplicação das provas. Informou ainda, que o Exame de 47 
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Qualificação Técnica - EQT e a gerente Eliane Rosa foram transferidos para a Vice-48 
presidência de Registro, no dia 12 de maio de 2021 e parabenizou a Eliane Rosa pelo 49 
brilhante trabalho desenvolvido no Desenvolvimento Profissional. PROJETO 3003 – 50 
RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL - E-mec - Comissão Para Elaboração de Projetos 51 
e Ações que visem ao aprimoramento do ensino contábil no País. O vice-presidente 52 
Aécio Prado Dantas Júnior informou que no dia 30 de abril de 2021 foi realizada a  5ª edição 53 
do Projeto Conexão Educa e Aprende - Mercado educacional em tempo de pandemia, em 54 
30 de abril de 2021, no formato virtual, em que o tema foi Tecnologias aplicadas à educação 55 
– gamificação, que teve 367 inscritos, um record de todas as edições, 32 certificados 56 
emitidos aos participantes e 153 acessos pelo Youtube. O vice-presidente Aécio Prado 57 
Dantas Júnior disse que após o evento, fez uma reflexão juntamente com a Maria Clara 58 
Cavalcante Bugarim em relação à possiblidade de haver uma divulgação maior do evento. A 59 
coordenadora de desenvolvimento profissional, Adriana Guimarães, informou que a 60 
divulgação é feita para os 530 mil profissionais, banco de IES, coordenadores do banco, que 61 
são os que participaram das edições anteriores do encontro de coordenadores e é solicitado 62 
que a divulgação seja inserida na pauta da comunicação dos regionais, além do 63 
encaminhamento de e-mails para as presidências dos conselhos regionais. O vice-64 
presidente Aécio Prado Dantas Júnior pediu para a coordenadora de desenvolvimento 65 
profissional, Adriana Guimarães, que na próxima pauta de reunião de câmara apresente os 66 
dados por UF/CRC para se ter uma ideia de quantas foram as inscrições por Estado. A 67 
conselheira Nilva Amália Pasetto se manifestou dizendo que o número de participantes no 68 
evento realmente foi muito baixo. Continuou dizendo que coordena a comissão do programa 69 
do Conhecimento Nota 10 no Paraná e se colocou à disposição do conselheiro Elias Dib 70 
Caddah Neto para fazerem uma melhor divulgação do evento para incentivar mais 71 
professores a participarem. O vice-presidente Aécio Prado Dantas Júnior ressaltou a 72 
necessidade de promover ações efetivas de divulgação do programa junto aos CRCs. O 73 
conselheiro Elias Dib Caddah Neto concordou com a ideia de ampliar a divulgação do 74 
evento nas reuniões de presidentes e até mesmo nas plenárias e  também fomentar a 75 
criação de comissões regionais de ensino. PROJETO 3009 – AMPLIAÇÃO E 76 
MODERNIZAÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO: foram realizadas as seguintes ações: 77 
pesquisas bibliográficas: respondidas solicitações internas e externas (e-mail e ouvidoria), 78 
além de empréstimos e renovações. Processamento Técnico: Inclusão de 30 documentos 79 
na base de dados da Biblioteca - livros e artigos de periódicos contábeis e artigos avulsos 80 
(Site do CFC) e levantamento dos periódicos da área contábil – Verificação das edições 81 
novas para inclusão na base de dados da Biblioteca do CFC (atualização). Acesso à base 82 
de dados da Biblioteca do CFC: 935 pesquisas (acessos) via terminal web e local. Ainda 83 
foram informados o seguinte processo licitatório: pesquisa em Banco de Preços, Painel de 84 
Preços e Compras Net – Ata de registro para aquisição de material bibliográfico – o status é 85 
preparação da documentação. Ainda foram desenvolvidas as seguintes atividades: livro 75 86 
anos: pesquisa de fotos, revisões das referências bibliográficas e das citações; e solicitação 87 
do ISBN. Artigos RBC: revisões das referências bibliográficas e das citações. Ficha 88 
catalográfica: para publicações do CFC. PROJETO 3021 – PARCERIA CFC/SEBRAE: O 89 
vice-presidente Aécio Prado Dantas Júnior informou que no dia 23 de abril de 2021 houve o 90 
lançamento do curso Contador Parceiro  – Construindo o Sucesso, de forma virtual, sendo 91 
transmitido pela plataforma do Sebrae, no período das 9h30min às 12h30min, apresentando 92 
2.214 inscritos e 1.521 presentes. Houve o envio do Ofício-Circular n.º 400/2021 CFC-Direx, 93 
solicitando a agenda aos CRCs para lançamento regional do Programa, por meio de uma 94 
reunião plenária, lives. O vice-presidente Aécio Prado Dantas Júnior disse que o projeto está 95 
numa fase de evolução através da construção dos módulos. Por solicitação do vice-96 
presidente Aécio Prado Dantas Júnior, a coordenadora de desenvolvimento profissional, 97 
Adriana Guimarães apresentou o número de pessoas inscritas por Estado e informou a 98 
posição total, em 17/5/2021: 8.244. Informou também, que 1.424 pessoas já concluíram o 99 
módulo 1 do Bloco 1 – Relacionamento Digital e Tendências de Mercado, o qual foi bastante 100 
significativo. Diante desse cenário, o vice-presidente Aécio Prado Dantas Júnior disse que 101 
se pode alcançar um universo de inscritos ainda maior e para isso precisará será feito um 102 
trabalho regionalizado de campanhas com os conselhos regionais, envolvendo os Sebraes 103 
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locais, os próprios Sescon e Sescap, ressaltou que é importante que os regionais façam 104 
essa conexão, resultando assim, num número mais expressivo de inscritos. O vice-105 
presidente Aécio Prado Dantas Júnior perguntou para a coordenadora de desenvolvimento 106 
profissional, Adriana Guimarães quando estará disponível o módulo 2 e ela informou que o 107 
material com a linguagem EAD está sendo finalizado e será publicado na próxima semana. 108 
O conselheiro Wellington do Carmo Cruz perguntou se há certificados para os 8.244. A 109 
coordenadora de desenvolvimento profissional, Adriana Guimarães informou que 110 
encaminhou esses dados para a área de TI do CFC porque o Sebrae tem uma limitação e 111 
que a ideia inicial era fazer um Web Service para que o Sebrae pudesse enviar os dados ao 112 
CFC, mas a política do Sebrae não permitiu que isso acontecesse, pois, a base deles é da 113 
Receita Federal. Portanto, o CFC encontra-se numa fase de filtragem de informações em 114 
que esses dados serão enviados para a TI e comparados com a base de dados do CFC. O 115 
vice-presidente Aécio Prado Dantas Júnior solicitou que quando essa atividade for 116 
finalizada, se que crie uma rotina para realização dessa checagem. O conselheiro 117 
Wellington do Carmo Cruz informou que participa como membro, representando o CFC, de 118 
um dos comitês temáticos da pequena e microempresa (CT-04), do Fórum Permanente das 119 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Ministério da Economia,  sendo um deles o 120 
comitê de desenvolvimento, treinamento e organizações e solicitou para a coordenadora de 121 
desenvolvimento profissional, Adriana Guimarães, sendo possível, que lhe seja enviado um 122 
vídeo ou Power Point mostrando o que é o programa/parceria, além de alguns resultados 123 
atualizados para apresentação na próxima reunião de junho/21. O vice-presidente Aécio 124 
Prado Dantas Júnior concordou com a sugestão do conselheiro Wellington do Carmo Cruz e 125 
ressaltou que fosse montada uma apresentação simples com o escopo do projeto para que 126 
cada conselheiro pudesse fazer a divulgação nos regionais. A coordenadora de 127 
desenvolvimento profissional, Adriana Guimarães informou que enviará a apresentação com 128 
os números atualizados aos conselheiros. A conselheira Nilva Amália Pasetto informou que 129 
usará a apresentação na próxima plenária do Paraná para cobrar uma maior participação no 130 
evento e ressaltou que o Estado teve 429 inscritos, considerando um número muito 131 
pequeno. O conselheiro Wellington do Carmo Cruz informou que fará uma live para 132 
divulgação do evento. O vice-presidente Aécio Prado Dantas Júnior ressaltou que acha a 133 
live interessante porque pode usar esse momento para estreitar a relação com o Sebrae. 134 
Informou ainda que  no dia 7 de maio de 2021 foi realizada a reunião do Comitê Gestor do 135 
Programa Contador Parceiro: Construindo o Sucesso, conforme descrito, em que foram 136 
tratados os seguintes assuntos: apresentação dos números do módulo 1 do curso Contador 137 
Parceiro – Construindo o Sucesso; definição da data de entrega do conteúdo do módulo 3 138 
do curso; up digital – em que foi definido o início das duas primeiras turmas, no dia 10/5, 139 
sendo cada uma delas com 10 (dez) profissionais e o seu lançamento ocorreu no dia 23 de 140 
maio de 2021, sendo esse grupo composto por ferramentas, tanto com apresentação por 141 
whats app quanto por conteúdo, tratando-se de uma tutoria que direciona o profissional da 142 
contabilidade ou o pequeno empresário para obter mais sucesso e nesse primeiro semestre 143 
serão quatro turmas até o final do ano de 2021 e por fim, conteúdo do curso. O vice-144 
presidente Aécio Prado Dantas Júnior perguntou para a coordenadora Adriana Guimarães 145 
se o up digital é ou não opcional e ela informou que é opcional. Quanto à comissão para 146 
elaboração de livro comemorativo sobre a história dos 75 anos da Regulamentação da 147 
Profissão Contábil no Brasil, o vice-presidente Aécio Prado Dantas Júnior informou que o 148 
livro foi encaminhado para a gráfica; que o Ibracon patrocinará a impressão da obra, no 149 
valor de 90 mil reais, resultando na impressão de 550 exemplares e que o  lançamento do 150 
livro será realizado no evento em comemoração aos 75 anos de criação dos conselhos de 151 
contabilidade, a realizar-se no dia 27 de maio de 2021, de forma virtual. ORDEM DO DIA. 152 
Atos a homologar. Relatório da reunião da Comissão de Educação Profissional 153 
Continuada do CFC, realizada no dia 11 de maio de 2021. Durante a reunião foram 154 
analisadas 480 atividades (cursos, eventos e atividades realizadas por profissionais) via 155 
sistema Web EPC e 10 processos de justificativas de não cumprimento do PEPC, conforme 156 
seguem: cursos: 33 deferidos e 6 indeferidos; eventos: 12 deferidos; docência: 185 157 
deferidos; orientação da Banca: 39 deferidos; comissão: 26 deferidos; curso de extensão: 15 158 
deferidos; produção intelectual: 29 deferidos; pós-graduação: 226 deferidos e processos 159 
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físicos: 2. Totalizando: 481. Foi informado também  sobre o edital para abertura do prazo de 160 
justificativas de não cumprimento do Programa de Educação Profissional Continuada, nos 161 
exercícios de 2019 e 2020 que será publicado na semana corrente. O conselheiro 162 
Wellington do Carmo Cruz perguntou para a coordenadora Adriana Guimarães se o motivo 163 
dos profissionais não cumprirem, foi devido a algum curso rejeitado ou porque realmente 164 
não prestaram conta. A coordenadora de desenvolvimento profissional, Adriana Guimarães 165 
respondeu que há várias possibilidades para o não cumprimento, dentre elas, as citadas 166 
pelo conselheiro Wellington do Carmo Cruz, além da realização de algumas atividades que 167 
não foram  pontuadas. A gerente do Departamento de Educação Profissional Continuada, 168 
Renata Melo relatou que durante o período de cobrança da educação continuada, foi 169 
percebido que a maioria dos peritos e principalmente, os que se registraram no ano de 2019 170 
(que ingressaram no cadastro pela análise de documentação), portanto, esses profissionais 171 
não prestaram o exame de qualificação técnica quando do ingresso nesse cadastro, então, 172 
com isso, eles não acompanharam a exigência da educação continuada para se manterem 173 
registrados. Percebeu-se também que aqueles profissionais que entraram no cadastro após 174 
a realização da prova, estão mais antenados em relação às exigências, à regulamentação 175 
da norma, à exigência de cumprimento da educação continuada para permanência no 176 
cadastro. Ressaltou que precisa reforçar a importância e a necessidade da realização da 177 
educação profissional de forma obrigatória pelo profissional, porque muitos alegam nas 178 
justificativas: desconhecimento, que achava que somente os auditores que deveriam 179 
cumprir a educação continuada. Então, tem que haver uma mudança de cultura. O 180 
conselheiro Wellington do Carmo Cruz informou que os tribunais, em sua maioria, não 181 
exigem o requisito do CNPC para nomear o expert, o juiz indica quem é perito contador, 182 
independentemente do cadastro do CFC. O preenchimento do cadastro se tornou um plus 183 
para o profissional. A conselheira Nilva Amália Pasetto falou sobre o Projeto de formação de 184 
líderes para mulheres, o qual está sendo trabalhado na Comissão da Nacional da Mulher 185 
Contabilista e que a portaria será assinada em breve. Informou ainda, que o lançamento do 186 
projeto deve ser realizado no segundo semestre. O projeto visa promover a capacitação das 187 
mulheres por meio de eventos. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada no dia 188 
dezoito de maio de 2021, às quinze horas  e quinze minutos e para constar, eu, Adriana 189 
Guimarães, lavrei a presente ata, que após conferência do Coordenador-Adjunto da 190 
Câmara, conselheiro Wellington do Carmo Cruz, será lida e, uma vez aprovada, vai por 191 
todos assinada eletronicamente. 192 
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