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Às catorze horas do dia 28 de janeiro de 2021, por meio remoto através da plataforma Google 1 
Meet, foi realizada Reunião Extraordinária do Departamento de Contabilidade de Macaé (MCT) 2 
com a presença dos seguintes professores: Gabriel Augusto de Sousa, Chefe do Departamento de 3 
Contabilidade de Macaé (MCT) e Presidente da Reunião, Jonathas Coelho Queiroz da Silva, Mauro 4 
Silva Florentino, Maycon Peter da Rosa, Flávio Marcos Silva Sarandy, Angelo Mario Prado 5 
Pessanha, Sylvio Merhy de Carvalho, João Antonio Salvador de Souza, Márcio Marvilla Pimenta e dos 6 
discentes representantes do Diretório Acadêmico: Bernardo Ochogobias, Gustavo Gomes, Luana 7 
Riscado Ferreira, Pilar Nieto Duran, Thalles Junger de Mello, Thais Lopes, Mateus Valente, Vitor Hugo 8 
Morais, Nayara Leoni de Sales e  Mylla Cristian Rosa para deliberarem sobre: 1) Apreciação e 9 
deliberação do parecer da comissão de avaliação de estágio probatório e do processo de 10 
homologação de estágio probatório do professor Márcio Marvila Pimenta (Processo SEI 11 
23069.163041/2020-79); 2) Apreciação e deliberação do parecer da comissão de avaliação funcional e 12 
do processo de promoção funcional de Classe A, Assistente A2 para Classe B, Assistente 1, do  13 
professor Gabriel Augusto de Sousa (Processo SEI 23069.163972/2020-77); 3) Pedido de 14 
aprovação de projeto de extensão "World in Conversation", em parceria com a Penn State 15 
University, por solicitação do professor Flávio Sarandy; 4) Pedido de substituição da coordenação 16 
do projeto Pré Vestibular Social ICM/UFF, em parceria com ILACED/ Coletivo #VEM, por 17 
solicitação do professor Flávio Sarandy. Conferido o número de presentes e havendo quórum o 18 
Presidente da reunião deu início a mesma. O professor Gabriel em primeiro lugar agradeceu a todos 19 
pelo comparecimento à reunião e em seguida informou que a motivação para a reunião 20 
extraordinária, em período de férias, foi, principalmente, a apreciação do processo de homologação de 21 
estágio probatório do professor Márcio Pimenta. Informou ainda que os demais pontos da pauta foram 22 
inseridos para aproveitar a oportunidade pois os processos já estavam concluídos. Sendo assim, com os 23 
poucos itens de pauta, a reunião extraordinária não deverá ter longo período de duração. Em seguida o 24 
presidente da reunião chamou os pontos da pauta, quais sejam:1) Apreciação e deliberação do parecer 25 
da comissão de avaliação de estágio probatório e do processo de homologação de estágio probatório do 26 
professor Márcio Marvila Pimenta (Processo SEI 23069.163041/2020-79): O presidente da reunião 27 
concedeu a palavra aos membros da Comissão de Avaliação de Estágio Probatório do MCT, os quais 28 
apresentaram parecer favorável à aprovação do Relatório de Estágio e à aprovação do Estágio Probatório 29 
do Professor Márcio Marvila Pimenta. Em seguida a Plenária deliberou e aprovou por unanimidade o 30 
Relatório de Estágio Probatório e a Plenária deliberou e aprovou por unanimidade o Processo de 31 
Homologação de Estágio Probatório do professor Márcio Marvila Pimenta (Processo SEI 32 
23069.163041/2020-79); 2) Apreciação e deliberação do parecer da comissão de avaliação funcional e do 33 
processo de promoção funcional de Classe A, Assistente A2 para Classe B, Assistente 1, do professor 34 
Gabriel Augusto de Sousa (Processo SEI 23069.163972/2020-77): após a apresentação do parecer 35 
favorável dado pela Comissão de Avaliação Funcional do MCT ao Processo de promoção funcional de 36 
Classe A, Assistente A2 para Classe B, Assistente 1 (Processo SEI 23069.163972/2020-77) e a 37 
apresentação e o parecer favorável à promoção funcional de Classe A, Assistente A2 para Classe B, 38 
Assistente 1, dado pela Comissão  de  Avaliação  Funcional  do  MCT,  a  Plenária  deliberou  e  aprovou  39 
o  Processo  de   promoção funcional de Classe A, Assistente A2 para Classe B, Assistente 1 (Processo 40 
SEI 23069.163972/2020-77) e a Plenária deliberou e aprovou a promoção funcional de Classe A, 41 
Assistente A2 para Classe B, Assistente 1, do professor Gabriel Augusto de Sousa; 3) Pedido de 42 
aprovação de projeto de extensão "World in Conversation", em parceria com a Penn State 43 
University, por solicitação do professor Flávio Sarandy O professor Flávio informou que será um 44 
projeto de extensão e fez uma apresentação aos presentes à reunião explicando que o “World in 45 
Conversation” é um programa da Universidade Estadual da Pensilvânia (“Pennsylvania State 46 
University”) idealizado pelo professor Dr. Sam Richards. O professor Flávio ressaltou que o objetivo 47 
geral do projeto é promover diálogos no âmbito do programa “World in Conversation” entre estudantes 48 
brasileiros e norte-americanos (eventualmente, de outros países   da América Latina), favorecendo o 49 
desenvolvimento da empatia social nos estudantes além de: 1- Promover uma forma intercâmbio 50 
cultural à distância entre estudantes da UFF e estudantes estrangeiros. 2-Aprimorar as habilidades de 51 
conversação em língua estrangeira dos estudantes da UFF; 3- Incitar a produção de trabalhos a partir da 52 



temática da “empatia social”. O professor Flávio informou que o projeto começou a realizar diálogos 53 
com estudantes brasileiros a partir da iniciativa do professor Igor Assaf Mendes, à época colaborador 54 
do Centro Universitário UNA, em Belo Horizonte/ MG. Atualmente, o projeto está em processo de 55 
expansão para abarcar estudantes de outras localidades. Informou ainda que os diálogos são promovidos a 56 
partir de plataformas de videoconferência online. Informou também que o presente projeto pretende 57 
estabelecer ao menos um grupo de diálogo na Universidade Federal Fluminense (UFF) com estudantes 58 
estado-unidenses da Universidade da Pensilvânia e de outros países onde o programa já possui parceiros. 59 
O professor Flávio expôs que o projeto se dará por períodos de diálogos de quinze em quinze dias, 60 
remotamente entre alunos, durante quatro meses. A Universidade Estadual da Pensilvânia, o professor 61 
Igor Assaf Mendes e o professor Flávio organizarão os temas a serem debatidos nos encontros, dos 62 
quais, ao final de cada debate, serão gerados relatórios sobre os mesmos. A coordenação do projeto será 63 
dele, professor Flávio Sarandy, e a vice coordenação ficará a cargo da professora Erica Jann Velozo. 64 
Além dos diálogos, o grupo do Brasil irá participar de reuniões de monitoramento e estudo que serão 65 
conduzidas e assessoradas pelo professor Igor Assaf Mendes, pelo professor Flávio Sarandy e pela 66 
professora Érica Jann Veloso, além de conversas com convidados de outras áreas sempre que possível. 67 
O professor Flavio ressaltou que esse projeto de extensão: expandirá o universo cultural dos nossos 68 
alunos, terá peso curricular para o mercado de trabalho além de contar como atividade complementar. O 69 
professor Flávio explicou que o projeto será inscrito na plataforma SIGProj da PROEX. Exposto isso, o 70 
professor Flávio pediu a aprovação da Plenária ao projeto. A Plenária deliberou e aprovou o projeto de 71 
extensão "World in Conversation", em parceria com a “Penn State University”; 4) Pedido de substituição 72 
da coordenação do projeto Pré Vestibular Social, em parceria com ILACED/ Coletivo #VEM, por 73 
solicitação do professor Flávio Sarandy; o professor Flávio lembrou a todos a importância do projeto 74 
Pré Vestibular Social. O professor Flávio informou que a professora Andrea Osório vinha coordenando o 75 
projeto desde o ano de dois mil e dezessete e como a professora Andrea foi transferida para outro 76 
Departamento, em Niterói, ela não acha adequado continuar coordenando o projeto. A professora Andrea 77 
solicitou que ele, como membro do Departamento de Contabilidade de Macaé-MCT, explicasse aos 78 
docentes do Departamento de Contabilidade -MCT que devido a pandemia ocorrida no ano passado ela 79 
não conseguiu manter o projeto na plataforma SIGProj da PROEX e, portanto, o projeto está irregular no 80 
SIGProj e solicitou que algum membro do Departamento assumisse a Coordenação do projeto e o 81 
registrasse no SIGProj. O professor Gabriel perguntou aos professores presentes se algum deles teria 82 
interesse em assumir o projeto. O professor Mauro Florentino ressaltou a importância do projeto para o 83 
Departamento e a própria UFF e se prontificou a assumir a coordenação do projeto. A Plenária aprovou o 84 
registro do projeto Pré Vestibular Social, em parceria com ILACED/Coletivo #VEM no sistema SIGProj 85 
sob a coordenação do professor Mauro Silva Florentino. Concluídos os assuntos, o presidente da reunião 86 
professor Gabriel Augusto de Sousa agradeceu a presença dos presentes e foi dada por encerrada a 87 
reunião e, eu, Nilma de Fatima Bezerra de Moraes, lavrei esta ata que vai por mim e pelo presidente da 88 
reunião assinada. 89 
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