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Aos trinta e um dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, às dezesseis horas, na sala de
reuniões da coordenação do curso, reuniu-se o Núcleo de Área-Ciências Contábeis/ICEAC, sob a
coordenação do Prof. Dr. Walter Nunes Oleiro (Representante do NA). PRESENTES: Prof. Dr.
Walter Nunes Oleiro (Representante do NA), Prof. Dr. Alexandre Costa Quintana, Profª. Drª.
Débora Gomes Machado, Prof. MSc. André das Neves Dameda. CONVIDADOS: Profª. MSc.
Giovana Shai'Anne da Silva Flores Souza e o Prof. MSc. Marco Aurélio Gomes Barbosa. O prof.
Walter Oleiro iniciou a reunião colocando em votação a aprovação da ATA 02/2017 a qual foi
aprovada por unanimidade. 1º ASSUNTO- Substituição de membro do NA-CCont, com a saída da
Profª MSc. Gabriela Dias, ficando em seu lugar a Profª Giovana Shai'Anne da Silva Flores Souza
(Representante substituta). 2º ASSUNTO- Aprovação das solicitações dos professores Ana Paula e
Marco Aurélio, referente a liberação de recursos financeiros para participação no XI Congresso
ANPCONT. 3º ASSUNTO- Apreciação de solicitação do professor Eduardo Guatimosim,
coordenador do Curso Bacharelado em Agroecologia, referente à oferta das disciplinas: 07358Contabilidade Aplicada às Sociedades Cooperativas, 07364-Gestão Estratégica de Custos e 07360Finanças em Cooperativas, como optativas para o curso de Agroecologia. Após discussão e dado
ciência à professora MSC. Márcia Umpierre, que ministra as referidas disciplinas no curso de
Tecnologia em Gestão de Cooperativas, a solicitação foi aprovada por unanimidade. Ressalta-se
que, em razão de as disciplinas da área de Ciências Contábeis, presentes no currículo do curso de
Tecnologia em Gestão de Cooperativas serem ministradas pela Professora Márcia, a oferta das
disciplinas optativas se dê na forma de liberação de vagas nas turmas do curso de Tecnologia em
Gestão de Cooperativas. 4º ASSUNTO- Definição de critérios para a utilização dos recursos para
diárias e passagens do orçamento no NA. Após discussão, preliminarmente ficou entendido que
alguns condicionantes devem ser observados para a liberação desses recursos. Como um primeiro
movimento de definições, entendeu-se que é importante estabelecer um plano no início de cada ano,
com a previsão de cada docente interessado em participar de eventos da área. Além disso, para
receber recursos, o docente precisa ter trabalho científico aprovado no respectivo evento. O assunto
continua em discussão até uma definição geral. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a
reunião e lavrada a presente ata, que vai assinada por todos os presentes.
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