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Às quatorze horas e dez minutos do dia quinze de junho do ano de dois mil e vinte e um, via 1 
zoom meeting, reuniram-se os membros da Câmara de Desenvolvimento Profissional, sob a 2 
coordenação do coordenador-adjunto WELLINGTON DO CARMO CRUZ. A reunião contou 3 
com as presenças dos conselheiros(as): MARISA LUCIANA SCHVABE DE MORAIS, JOSÉ 4 
GONÇALVES CAMPOS FILHO, NILVA AMÁLIA PASETTO, VÂNIA LABRES DA SILVA e 5 
ELIAS DIB CADDAH NETO. Também presentes na reunião, a coordenadora de 6 
desenvolvimento profissional, contadora Adriana Guimarães, a gerente do Departamento de 7 
Educação Profissional Continuada, Renata Melo e a Técnica Administrativa, Liana Almeida. 8 
Ausência justificada: AÉCIO PRADO DANTAS JÚNIOR. O coordenador-adjunto, Wellington 9 
do Carmo Cruz, iniciou a reunião agradecendo a presença de todos, quando passou para o 10 
primeiro item da pauta. I. EXPEDIENTES. Apreciação e aprovação da ata 215ª 11 
(ducentésima décima quinta) da Reunião Ordinária da Câmara de Desenvolvimento 12 
Profissional do CFC, realizada de forma online, no dia 18 de maio de 2021. Após 13 
revisão do conselheiro Wellington do Carmo Cruz, a ata foi submetida ao grupo e aprovada 14 
por unanimidade II. COMUNICADOS. PROJETO 3001 – EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 15 
CONTINUADA: O coordenador-adjunto, Wellington do Carmo Cruz informou que no dia 9 16 
de junho de 2021 foi realizada a reunião de vice-presidentes de desenvolvimento 17 
profissional do sistema CFC/CRCs. Houve a participação de representantes de todos os 18 
CRCs, exceto do CRCAC. Foram tratados os seguintes temas: parceria CFC/Sebrae: 19 
Contador Parceiro: Construindo o Sucesso; comissões regionais de ensino; indicadores da 20 
área de Desenvolvimento Profissional e programa de Educação Profissional Continuada. A 21 
reunião foi coordenada pelo vice-presidente de Desenvolvimento Profissional do CFC, 22 
contador Aécio Prado Dantas Júnior e contou com as participações do coordenador-Adjunto 23 
da Câmara Wellington do Carmo Cruz e dos conselheiros Marisa Luciana Schvabe de 24 
Morais e Elias Dib Caddah Neto. O coordenador-adjunto, Wellington do Carmo Cruz se 25 
manifestou dizendo que a reunião foi muito interessante, bem conduzida e que de uma 26 
maneira geral todos saíram muito satisfeitos. A conselheira Marisa Luciana Schvabe de 27 
Morais complementou dizendo que o propósito da reunião foi alcançado, chamando todos à 28 
responsabilidade quanto à divulgação do evento Contador Parceiro: Construindo o Sucesso 29 
e que na reunião plenária de Santa Catarina foi realizado o lançamento regional e que 30 
servirá de um bom início para todos os Estados. Em seguida, o coordenador-adjunto, 31 
Wellington do Carmo Cruz informou as atividades realizadas pelo Departamento de 32 
Educação Continuada – DEDUC, a saber: nos dias 19, 22, 26, 27 e 29 de abril; 6 e 10 de 33 
maio de 2021 foram realizadas reuniões técnicas com a Basis e TI do CFC para tratar de 34 
ajustes no Sistema Web EPC e planejamento para o desenvolvimento de novas 35 
funcionalidades; instrução e pré-análise, pela equipe Cdprof, de 480 (quatrocentos e oitenta) 36 
atividades, que foram encaminhadas à CEPC-CFC para fins de julgamento, bem como a 37 
instrução de 10 processos físicos referentes a justificativas de não cumprimento do PEPC; 38 
apoio e orientação aos CRCs e profissionais sobre o Programa de Educação Profissional 39 
Continuada; resposta aos questionamentos recepcionados por e-mail e ouvidoria; o CFC e 40 
CRCs estão trabalhando na alimentação e análise de dados no Sistema Web EPC – 41 
prestação de contas 2019/2020 e o número atualizado das prestações de contas 42 
recepcionadas via Sistema Web EPC: 2019 – 75.513 e 2020 – 51.415 (dados de 10/6/2021), 43 
conforme seguem: em relação à prestação de contas (total geral), em 2019: 75.483 e em 44 
2020: 51.401, totalizando 126.884; quanto à prestação de contas concluídas, em 2019: 45 
33.396 e em 2020: 26.966. Seguem os números de prestação de contas em relação ao 46 
CNAI e CNPC: CNAI - em 2019 (profissionais obrigados): 4.032 e em 2020: 4.456, em 2019 47 
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(prestadores de contas): 3.947 e em 2020: 4.241; faltam prestar contas em 2019: 85 e em 48 
2020: 215. Quanto ao CNPC -  2019 (profissionais obrigados):4.415 e em 2020: 4.707; em 49 
2019 (prestadores de contas): 3.617 e em 2020: 3.640; faltam prestar contas em 2019: 798 50 
e em 2020: 1.067. O coordenador-adjunto, Wellington do Carmo Cruz destacou a 51 
importância da interação entre as áreas de fiscalização e de desenvolvimento profissional 52 
dos conselhos regionais quanto à comunicação do não cumprimento da prestação de contas 53 
para que quando o regional verificasse que o profissional não cumpriu, deixou de informar 54 
devido a algum fato superveniente, que a fiscalização fosse comunicada, encerrasse o 55 
processo e baixasse a pendência. E sugeriu que a coordenadora de desenvolvimento 56 
profissional, Adriana Guimarães juntamente com a área de fiscalização se inteirassem e 57 
fizessem uma cobrança conjunta ao longo do tempo para reforçar essa questão nos 58 
regionais. A coordenadora de desenvolvimento profissional, Adriana Guimarães concordou 59 
com a sugestão do coordenador-adjunto, Wellington do Carmo Cruz. A conselheira Nilva 60 
Amália Pasetto perguntou para a coordenadora de desenvolvimento profissional, Adriana 61 
Guimarães qual era o prazo final para a prestação de contas e ela respondeu que ainda 62 
precisa ser enviada, até o dia 30 de setembro de 2021, a lista final de quem não cumpriu a 63 
prestação de contas, sendo esse  o prazo máximo. O conselheiro José Gonçalves Campos 64 
Filho perguntou para a coordenadora de desenvolvimento profissional, Adriana Guimarães 65 
em relação ao cadastro de peritos, se as perícias estão acontecendo e sugeriu que os 66 
regionais pudessem fazer a divulgação para incentivar os profissionais  a prestarem conta. A 67 
coordenadora de desenvolvimento profissional, Adriana Guimarães informou que o 68 
profissional perito não é obrigado a estar no cadastro nacional de peritos, mas uma vez, 69 
estando, se torna obrigado a cumprir o programa de educação continuada. A conselheira 70 
Marisa Luciana Schvabe de Morais reforçou dizendo que fez uma palestra em substituição 71 
ao vice-presidente Aécio Prado Dantas Júnior no conselho regional de Mato Grosso num 72 
evento específico sobre perícia e o assunto foi sobre cadastro de peritos, exame de 73 
qualificação técnica e educação profissional continuada e disse ainda que se deve divulgar 74 
mais ainda esse tema de forma que os profissionais se sintam motivados a estarem no 75 
cadastro. O coordenador-adjunto, Wellington do Carmo Cruz sugeriu que fosse feito um 76 
controle informatizado a partir do número de pendências por regional, dentro do painel de 77 
abertura de processo que a fiscalização tem e assim, verificar se o regional abriu processo  78 
e qual o resultado. A coordenadora de desenvolvimento profissional, Adriana Guimarães 79 
informou que a área de fiscalização já encaminha a comunicação de quem não cumpriu a 80 
prestação de contas e que a partir desse momento, surge um processo. O coordenador-81 
adjunto, Wellington do Carmo Cruz ainda sugeriu que fosse estabelecido um prazo para que 82 
um balanço fosse feito. O conselheiro Elias Dib Caddah Neto se manifestou dizendo que 83 
considera importante essa discussão acerca da perícia e que o maior desafio é envolver as 84 
associações de peritos e fazer um trabalho de parceria. PROJETO 3003 – 85 
RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL - E-mec - Comissão Para Elaboração de Projetos 86 
e Ações que visem ao aprimoramento do ensino contábil no País. No tocante ao 87 
relacionamento institucional, o conselheiro Elias Dib Caddah Neto informou que na 88 
comissão do E-Mec,  não está havendo processos de análise, mas está se trabalhando com 89 
o evento Conexão Educa e Aprende, que é um projeto que já está na sua sexta edição e 90 
contou com 1.520 inscritos e 703 presentes. Ressaltou que o programa tem um potencial 91 
bem maior de abrangência, até mesmo pela qualidade técnica desenvolvida. Informou 92 
ainda, que no dia 25 de junho de 2021 haverá a sétima edição cujo tema será: Tecnologia 93 
Aplicada à educação sobre a avaliação online. O coordenador-adjunto, Wellington do Carmo 94 
Cruz se manifestou sugerindo que sobre o percentual em torno dos 28% dos peritos que 95 
não fazem a prestação de contas, seria interessante voltar a conversar com a Febrapan e os 96 
associados nos Estados e depois criar um grupo com o registro, fiscalização, 97 
desenvolvimento profissional e alguns conselheiros para que se discuta sobre esse assunto 98 
e solicitou que essa sugestão fosse submetida ao vice-presidente Aécio Prado Dantas 99 
Júnior. PROJETO 3009 – AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ACERVO 100 
BIBLIOGRÁFICO: foram realizadas as seguintes ações: pesquisas bibliográficas: 101 
respondidas solicitações internas e externas (e-mail e ouvidoria), resposta aos 102 
questionamentos recepcionados por e-mail e ouvidoria. Processamento Técnico: Inclusão 103 
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de 39 documentos na base de dados da Biblioteca - livros e artigos de periódicos contábeis 104 
e artigos avulsos (Site do CFC) e levantamento dos periódicos da área contábil – Verificação 105 
das edições novas para inclusão na base de dados da Biblioteca do CFC (atualização) e 106 
revisão de 50 links para acessar os periódicos on-line. Acesso à base de dados da 107 
Biblioteca do CFC: 733 pesquisas (acessos) via terminal web e local. Ainda foram 108 
informados o seguinte processo licitatório: pesquisa em Banco de Preços, Painel de Preços 109 
e Compras Net – Ata de registro para aquisição de material bibliográfico – o status é 110 
preparação da documentação. Ainda foram desenvolvidas as seguintes atividades: 111 
elaboração da lista de livros (novas aquisições) - Pesquisa nos sites das livrarias e editoras, 112 
artigos RBC - Revisões das referências bibliográficas e das citações e ficha Catalográfica – 113 
Ficha catalográfica para publicações do CFC. PROJETO 3004 – EXCELÊNCIA NA 114 
CONTABILIDADE: A coordenadora Adriana Guimarães informou sobre o cenário das 115 
pesquisas publicadas pelo CFC em que houve 4 pedidos deferidos e 3 pedidos indeferidos, 116 
totalizando 7 pedidos. O coordenador-adjunto, Wellington do Carmo Cruz se manifestou 117 
dizendo que se poderia ajudar mais os alunos, talvez com um card informando que a 118 
pesquisa foi aprovada em determinado mês com tal ementa. A coordenadora de 119 
desenvolvimento profissional, Adriana Guimarães  informou que no site do CFC já existe um 120 
card, banner amplo solicitando a submissão das pesquisas, mas que é um produto que as 121 
comissões de ensino regionais deveriam oferecer as suas bases. O conselheiro Elias Dib 122 
Caddah Neto informou que divulga o projeto Educa e Aprende e que se faz um link com o 123 
site do conselho que tem a pesquisa e particularmente, divulga muito no Estado do Piauí e 124 
como se tem uma turma de doutorado em andamento que ainda não está no processo de 125 
pesquisa e uma turma de mestrado que está iniciando o processo, então em breve essas 126 
pessoas farão uso. O conselheiro Elias Dib Caddah Neto sugeriu que para que o CFC tenha 127 
subsídio, nos programas de excelência de contabilidade, pudesse participar para as 128 
instituições, como a Fucape, no intuito de oferecer conhecimento aos seus professores, 129 
sendo eles assim, mais uma fonte propagadora do projeto. PROJETO 3021 – PARCERIA 130 
CFC/SEBRAE: O coordenador-adjunto, Wellington do Carmo Cruz informou que houve o 131 
envio do Ofício-Circular n.º 400/2021 CFC-Direx, que solicita agenda aos CRCs para 132 
lançamento regional do programa. Segue a agenda: no dia 11 de maio de 2021 foi no 133 
CRCMT com a participação do Marcelo Botelho – integrante do Comitê Gestor do Programa;  134 
no dia 26 de maio de 2021 foi no CRCSE com a participação do Aécio Prado Dantas Júnior -  135 
vice-presidente de desenvolvimento profissional; no dia 14 de junho foi no CRCCE com a 136 
participação da Maria Dorgivânia Arraes Barbará – Coordenadora Nacional do Comitê 137 
Gestor do Programa; no dia 15 de junho de 2021 foi no CRCSC com a participação da Maria 138 
Dorgivânia Arraes Barbará – Coordenadora Nacional do Comitê Gestor do Programa; no dia 139 
21 de junho de 2021 será no CRCPE com a participação do Aécio Prado Dantas Júnior -  140 
vice-presidente de desenvolvimento profissional; no dia 22 de junho de 2021 será no CRCPI 141 
com a participação da Maria Dorgivânia  Arraes Barbará – Coordenadora Nacional do 142 
Comitê Gestor do Programa e no dia 22 de junho de 2021 será no CRCMG com a 143 
participação do Aécio Prado Dantas Júnior - vice-presidente de desenvolvimento 144 
profissional. Em relação ao curso, no geral, foram 17.656 (dezessete mil, seiscentos e 145 
cinquenta e seis) inscritos,  sendo 6.36 (três mil, trezentos e sessenta e sete) profissionais 146 
da contabilidade, distribuídos conforme número de inscritos/curso em andamento e 147 
concluintes. O número de concluintes , no geral, foi de 784 (setecentos e oitenta e quatro), 148 
sendo 199 (cento e noventa e nove) profissionais de contabilidade. A conselheira Vânia 149 
Labres da Silva perguntou para a coordenadora de desenvolvimento profissional, Adriana 150 
Guimarães como está sendo a divulgação do Programa Contador Parceiro para os 151 
profissionais de contabilidade e a coordenadora respondeu que está sendo no site do CFC, 152 
nas redes sociais, nas campanhas juntamente com os regionais. A conselheira Vânia Labres 153 
da Silva ressaltou que não tem recebido a divulgação do evento como contadora e diante 154 
dessa informação a coordenadora de desenvolvimento profissional, Adriana Guimarães 155 
informou que fará uma verificação no sentido de alcançar esse público que não está 156 
recebendo a divulgação do Programa Contador Parceiro. O coordenador-adjunto, Wellington 157 
do Carmo Cruz se manifestou dizendo que ele e outros conselheiros fazem parte do projeto 158 
Pensar Contabilidade e que há uma campanha de marketing agressiva, em relação aos e-159 
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mails, reforçando as informações sobre o evento e que o CFC poderia se inteirar desse tipo 160 
de divulgação para melhorar suas ações futuras. A coordenadora de desenvolvimento 161 
profissional, Adriana Guimarães disse esse assunto será levado para a área de 162 
comunicação do CFC. ORDEM DO DIA. Atos a homologar. Relatório de reunião de 163 
grupos/comissões de trabalho. Relatório da reunião da Comissão de Educação 164 
Profissional Continuada do CFC, realizada no dia 11 de maio de 2021. Durante a 165 
reunião foram analisadas 480 atividades (cursos, eventos e atividades realizadas por 166 
profissionais) via sistema Web EPC e 10 processos de justificativas de não cumprimento do 167 
PEPC, conforme seguem: cursos: 33 deferidos e 6 indeferidos; eventos:12 deferidos; 168 
docência: 85 deferidos; orientação da Banca: 39 deferidos; comissão: 26 deferidos; curso de 169 
extensão: 15 deferidos; produção intelectual: 29 deferidos; pós-graduação: 226 deferidos e 170 
processos físicos: 2. Totalizando: 481. Julgamento de processos (1). Processos 171 
distribuídos aos Conselheiros Processo SEI.º Nº 90796110000033.000008/2021-12. 172 
Interessados: Conselho Regional de Contabilidade de Sergipe. Assunto: solicita 173 
reembolso no valor de R$ 43.176,45, referente a 6ª prestação de contas, período de janeiro 174 
a março de 2021, do curso de Mestrado em Ciências Contábeis, realizado pela Fucape, em 175 
parceria com o CRCSE. Relatora: Conselheira Marisa Luciana Schvabe de Morais. Voto: 176 
DEFERIMENTO do pedido de reembolso do valor de R$ 43.176.45 (quarenta e três mil 177 
cento e setenta e seis reais e quarenta e cinco centavos). Aprovado por unanimidade. Nada 178 
mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada no dia quinze de junho de 2021, às quinze 179 
horas e quinze minutos e para constar, eu, Adriana Guimarães, lavrei a presente ata, que 180 
após conferência do Coordenador-Adjunto da Câmara, conselheiro Wellington do Carmo 181 
Cruz, será lida e, uma vez aprovada, vai por todos assinada eletronicamente. 182 
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