
Ata da 77ª Reunião do Colegiado do Curso de Ciências Contábeis realizada aos vinte1
dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, de forma síncrona. A reunião foi2
presidida pelo professor Marcello Angotti, com participação dos seguintes membros:3
professor Mário Sérgio de Almeida, professor Luiz Gustavo Camarano Nazareth,4
professor Pablo Luiz Martins e a membra discente Janielle de Souza Moreira. A5
professora Franciane de Oliveira Alvarenga não compareceu à reunião por motivo de6
afastamento. Dando início a reunião o professor Marcello Angotti apresentou a pauta:7
1 - Retorno das atividades presenciais. Os membros do Colegiado abriram as8
discussões sobre a da retomada das atividades presenciais em 2022. O colegiado9
deliberou, por unanimidade, por comunicar aos departamentos que oferecem10
disciplinas para o curso, que para o semestre de 2022-1, as ofertas das unidades11
curriculares ocorrerão no formato presencial. Discutiram o Protocolo de12
Biossegurança e Conduta para a Pandemia de Covid-19, documento que traz uma13
série de procedimentos a serem adotados para garantir a segurança das pessoas14
durante a retomada das atividades de maneira remota ou presencial, conforme15
resolução Nº 18, de 19 de julho de 2021, que aprova o plano de retorno gradual das16
atividades presenciais da UFSJ. Em conformidade com essa Resolução, com o17
Protocolo de Biossegurança e com o Plano Pedagógico do Curso, onde consta que o18
número de vagas oferecidas por disciplinas é 40, o Colegiado também deliberou,19
por unanimidade, que esse número não poderá ser ultrapassado para todas as20
disciplinas a serem oferecidas pelo curso no primeiro semestre de 2021, considerando21
as condições sanitárias atuais. O professor Pablo Luiz Martins pediu para constar a22
inclusão de mais um item na pauta, em que relatou que recebeu uma cobrança23
indevida sobre sua unidade curricular, em rede social particular por parte do Centro24
Acadêmico de Ciências Contábeis. Diante do relato, o Colegiado deliberou que o25
professor e coordenador do curso, Marcello Angotti e o professor e vice coordenador,26
Mário Sérgio de Almeida, marquem uma reunião com o Centro Acadêmico para27
esclarecimentos sobre o ocorrido. Sem mais nada a tratar, encerrou-se a reunião,28
lavrou-se a presente ata, que após a leitura e aprovação será assinada por todos os29
presentes.30

https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/comitecovid/Protocolos%20retorno%20remoto%20final%20(4)%20(1).pdf
https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/comitecovid/Protocolos%20retorno%20remoto%20final%20(4)%20(1).pdf
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