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Às quatorze horas e oito minutos do dia onze de fevereiro de dois mil e vinte e dois, por meio 1 

remoto através da plataforma Google Meet, foi realizada a Reunião Extraordinária do 2 

Departamento de Contabilidade de Macaé (MCT) com a presença dos seguintes professores: 3 

João Antônio Salvador de Souza, Chefe do Departamento de Contabilidade de Macaé (MCT) 4 

e Presidente da Reunião, Gabriel Augusto de Sousa, Erica Jann Velozo, Jonathas Coelho 5 

Queiroz da Silva, Mauro Silva Florentino, Sylvio Merhy de Carvalho,  Roberto Pires Soares 6 

Junior,  Marina de Oliveira Guimarães, Maycon Peter da Rosa, Flávio Marcos Silva Sarandy, 7 

Vanuza Silva Figueiredo e dos discentes Gustavo Dias S. Gomes e Lauren Rabello Fernandes 8 

para deliberarem sobre: 1-Apreciação e deliberação da Ata da Plenária Departamental  9 

realizada em novembro de 2021; 2-Apreciação do parecer nº 0652084 da Comissão de 10 

Avaliação de Progressão Funcional referente ao processo SEI nº 23069.170529/2021-33 11 

do professor interessado Gabriel Augusto de Sousa, Siape nº 2363356; 3-Ratificação da 12 

Ata ad referendum de número 15, exarada em 17 de novembro de dois mil e vinte e um, 13 

que delibera sobre (i) Lista de pontos, (ii) Quantidade de folhas da prova e do rascunho; 14 

(iii) - Atualização do período de prova; e (iv) Barema do concurso público para professor 15 

efetivo na área de conhecimento MATEMÁTICA, MÉTODOS QUANTITATIVOS E 16 

ESTATÍSTICA APLICADOS À CONTABILIDADE, processo nº 23069.90021/2021-52, 17 

Edital 140/2021; 4-Apreciação e aprovação da composição da banca examinadora 18 

referente ao concurso público para professor efetivo na área de conhecimento 19 

MATEMÁTICA, MÉTODOS QUANTITATIVOS E ESTATÍSTICA APLICADOS À 20 

CONTABILIDADE, processo nº 23069.90021/2021-52, Edital 140/2021; 5-Apresentação 21 

das diretrizes para o retorno presencial das atividades de docência; 6-Aprovação do 22 

quadro de horários para 2022/01; 7-Assuntos gerais. Conferido o número de presentes e 23 

havendo quórum, o Presidente da Reunião Extraordinária deu início à mesma explicando 24 

inicialmente que devido ao Fórum Conjunto realizado pela Pró-Reitoria de Graduação 25 

(Prograd) hoje - onze de fevereiro de dois mil e vinte e dois - com início às 10h, foi preciso 26 

remanejar alguns pontos de pauta. Informou ainda que não houve a inserção de novos pontos, 27 

somente o remanejamento e alocação para discussão, não havendo prejuízo para os membros 28 

ausentes. O presidente da reunião reforçou o compromisso do Departamento em manter o 29 

calendário de reuniões e explicou que esta reunião extraordinária se justifica por demandas 30 

ex-post-facto e inadiáveis à reunião ordinária de novembro de 2021. Em seguida, chamou os 31 

pontos da pauta, quais sejam: 1-Apreciação e deliberação da Ata da Plenária 32 

Departamental realizada em novembro de 2021: O presidente da reunião informou que em 33 

dez de fevereiro de dois mil e vinte e dois foi encaminhado, por e-mail, a todos os professores, 34 

a versão da ata de novembro de dois mil e vinte e um, juntamente com as atas ad referendum 35 

doze e treze, como anexos, para leitura prévia. Perguntou se os professores teriam alguma 36 

sugestão de modificação. A seguir, colocou em votação a ata do mês de novembro de dois mil 37 

e vinte e um. Não havendo manifestação em contrário, a Ata da Reunião da Plenária 38 

Departamental Ordinária de Novembro de dois mil e vinte e um foi APROVADA em Plenária 39 

Departamental. O professor João informou que a mesma seguirá para arquivo e será 40 



disponibilizada no portal de atas da Universidade Federal Fluminense (UFF). 2-Apreciação 41 

do parecer nº 0652084 da Comissão de Avaliação de Progressão Funcional referente ao 42 

processo SEI nº 23069.170529/2021-33 do professor interessado Gabriel Augusto de 43 

Sousa, Siape nº 2363356. O professor João explicou que este parecer está relacionado a 44 

avaliação de desempenho docente com fins de homologação de Progressão funcional do 45 

docente Gabriel Augusto de Sousa, Classe B, Nível 2, lotado no Departamento de 46 

Contabilidade de Macaé (MCT), referente ao interstício 18/02/2020 a 17/02/2022. Então, o 47 

professor João passou a palavra para o professor Mauro, que é membro da Comissão de 48 

Avaliação, para considerações. O professor Mauro informou que após análise dos documentos 49 

constantes no processo nº 23069.170529/2021-33, do professor Gabriel Augusto de Sousa, a 50 

Comissão de Avaliação de Progressão funcional emitiu o parecer nº 0652084, APROVANDO 51 

sua progressão funcional. Colocado em discussão e votação, a Plenária Departamental 52 

APROVOU o parecer nº 0652084 da Comissão de Avaliação de Progressão funcional do 53 

docente Gabriel Augusto de Sousa, Siape nº 2363356. 3-Ratificação da Ata ad referendum 54 

de número quinze, exarada em dezessete de novembro de dois mil e vinte e um, que 55 

delibera sobre (i) Lista de pontos, (ii) Quantidade de folhas da prova e do rascunho; (iii) 56 

- Atualização do período de prova; e (iv) Barema do concurso público para professor 57 

efetivo na área de conhecimento MATEMÁTICA, MÉTODOS QUANTITATIVOS E 58 

ESTATÍSTICA APLICADOS À CONTABILIDADE, processo nº 23069.90021/2021-52, 59 

Edital 140/2021: O presidente da Reunião ressaltou que esta foi uma nova solicitação da 60 

Divisão de Gestão de Dotação de Docente (DGLD), solicitada através de e-mails, enviados 61 

em quatorze e quinze de dezembro, para a chefia do Departamento, exigindo novas 62 

informações. A saber: lista de pontos, barema, número de folhas do caderno de provas e 63 

número de folhas de rascunho oferecidos aos candidatos e atualização do período de provas. 64 

O presidente da reunião explicou que no dia dezessete de dezembro de dois mil e vinte e um, 65 

de forma remota, a Comissão de Análise e Acompanhamento de Concursos do Magistério 66 

Superior do Departamento de Contabilidade de Macaé se reuniu para deliberar sobre as 67 

exigências da Divisão de Gestão de Dotação de Docente (DGLD). As exigências foram 68 

atendidas e registradas na ata ad referedum número quinze de dezessete de dezembro de dois 69 

mil e vinte e um. O presidente informou que essa ata foi encaminhada, para todos os 70 

professores, por e-mail, no dia dez de fevereiro de dois mil e vinte e dois para leitura prévia. 71 

O presidente perguntou aos professores se teriam alguma sugestão de modificação. Após as 72 

considerações, colocou em votação a ata ad referendum número quinze de dezessete de 73 

dezembro de dois mil e vinte e um que delibera sobre (i) Lista de pontos, (ii) Quantidade de 74 

folhas da prova e do rascunho; (iii) - Atualização do período de prova; e (iv) Barema. Não 75 

havendo manifestação em contrário, a Plenária Departamental APROVOU a ata ad 76 

referendum número quinze de dezessete de dezembro de dois mil e vinte e um. O presidente 77 

informou que a mesma seguirá para arquivo e será disponibilizada no portal de atas da UFF. 78 

4-Apreciação e aprovação da composição da banca examinadora referente ao concurso 79 

público para professor efetivo na área de conhecimento MATEMÁTICA, MÉTODOS 80 

QUANTITATIVOS E ESTATÍSTICA APLICADOS À CONTABILIDADE, processo 81 

nº 23069.90021/2021-52, Edital 140/2021: Inicialmente o presidente da Reunião informou 82 

que no dia dez de janeiro de dois mil e vinte e dois a chefia do Departamento recebeu da 83 

Divisão de Gestão de Dotação de Docente (DGLD), por e-mail, orientações a respeito de 84 

“Informações sobre Bancas Examinadoras - Edital 140/2021”. O presidente da Reunião 85 

destacou o seguinte trecho da mensagem: “Os membros externos receberão o valor de R$ 86 

500,00 (quinhentos reais) como pró-labore pela participação nas Bancas Examinadoras. Este 87 

valor independe da quantidade de candidatos inscritos. Não será possível pagar diárias e 88 

passagens. Por isso, os membros externos devem estar afiliados a instituições de ensino 89 

superior na região metropolitana do Rio de Janeiro”. Após essa informação, o professor João, 90 

na qualidade de chefe de Departamento, entrou em contato com os membros internos e 91 

externos, anteriormente listados na ata nove de dois mil e vinte e um referente a Plenária 92 

Departamental realizada em trinta de setembro de dois mil e vinte e um, para remanejamento 93 

dos componentes da banca. Assim, a nova banca foi composta com cinco membros titulares, 94 

cinco membros suplentes e quatro membros extras. A saber: João Antônio Salvador de Souza, 95 

presidente da Banca, vinculado a Universidade Federal Fluminense (UFF), CPF: 96 



124.630.537-20; Moacir Manoel Rodrigues Junior, membro titular externo, vinculado a 97 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), CPF: 063.501.219-70; Carla Macedo Velloso 98 

dos Santos, membro titular externo, vinculado a Universidade Federal do Rio de Janeiro  99 

(UFRJ), CPF: 091.827.757-45; Paulo César Beggio, membro titular externo, vinculado a 100 

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF), CPF: 084.575.268-55; 101 

Luciano José de Oliveira, membro titular interno, vinculado a Universidade Federal 102 

Fluminense (UFF), CPF: 039.079.816-93; Angelo Mario do Prado Pessanha, membro 103 

suplente interno, vinculado a Universidade Federal Fluminense (UFF), CPF: 320.070.357-15; 104 

Sylvio Merhy de Carvalho, membro suplente interno, vinculado a Universidade Federal 105 

Fluminense (UFF), CPF: 308.264.977-72; Patrícia Maria Bortolon, membro suplente externo, 106 

vinculado a Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), CPF: 896.519.527-68; André 107 

Soares Velasco, membro suplente externo, vinculado ao Instituto Federal Fluminense (IFF), 108 

CPF: 036.261.407-50; Nelson Hein, membro suplente externo, vinculado a Universidade 109 

Regional de Blumenau (FURB), CPF: 579.752.309-44; Ailton da Silva Ferreira, membro 110 

extra, vinculado a Universidade Federal Fluminense (UFF), CPF: 080.609.647-04; José 111 

Alonso Borba, membro extra, vinculado a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 112 

CPF: 464.907.879-20; Denize Demarche Minatti Ferreira, membro extra, vinculado a 113 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), CPF: 898.985.407-53; Alex Mussoi Ribeiro, 114 

membro extra, vinculado a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), CPF: 115 

945.132.950-15. O presidente da Reunião ressaltou que todos os membros assinaram a 116 

“Declaração de não impedimento” constante no Anexo I da Resolução Cepex/UFF nº 583, de 117 

oito de dezembro de dois mil e vinte e um. Informou também que todos os candidatos 118 

receberam a informação dos componentes da banca e que não ocorreram recursos, por parte 119 

dos candidatos, a respeito da composição da banca. O presidente da Reunião perguntou se os 120 

professores teriam alguma sugestão de modificação da banca. Não havendo manifestação, o 121 

presidente colocou em votação a nova composição da banca avaliadora para o concurso.  Após 122 

deliberações a Plenária Departamental APROVOU a composição da banca avaliadora do 123 

concurso público para professor efetivo na área de conhecimento MATEMÁTICA, 124 

MÉTODOS QUANTITATIVOS E ESTATÍSTICA APLICADOS À CONTABILIDADE, 125 

processo nº 23069.90021/2021-52, Edital 140/2021; 5-Apresentação das diretrizes para o 126 

retorno presencial das atividades de docência: O presidente da Reunião informou, em 127 

primeiro lugar, que todos os professores do Departamento atenderam a demanda da Unidade, 128 

enviada por e-mail em quatro de fevereiro de dois mil e vinte e dois, que solicitava o envio do 129 

Anexo I ou Anexo II ou Anexo III, com base na Resolução CEPEx/UFF nº 637 de dois mil e 130 

vinte e dois e na Instrução Normativa 90 do Ministério da Economia de vinte e oito de 131 

setembro de dois mil e vinte um. O presidente da reunião informou que hoje - onze de 132 

fevereiro de dois mil e vinte e dois -, com início às dez horas, foi realizado o Fórum Conjunto 133 

coordenado pela Prograd. O presidente solicitou que os professores do Departamento, que 134 

participaram do fórum, apresentassem sua visão geral. A professora Erica, na qualidade de 135 

Coordenadora do Curso de Graduação em Ciências Contábeis, informou que para cursar as 136 

disciplinas presenciais o alunato deverá seguir as normativas da UFF a respeito do 137 

comprovante de vacinação contra a COVID-19. A professora Erica informou também que foi 138 

pedido para que sejam poucas as disciplinas a serem ministradas remotamente. A professora 139 

Erica também informou que não será cobrada a presença do alunato no primeiro semestre. A 140 

professora também disse que foi informado no Fórum que, caso o quadro da pandemia de 141 

COVID-19 se agrave, todas as aulas voltarão a ser ofertadas em caráter remoto. A professora 142 

Erica informou que, no máximo, na primeira semana de trabalho, os professores deverão 143 

apresentar seus Planos de Trabalho homologados. O professor Flávio manifestou sua 144 

preocupação em relação a atitude da reitoria da UFF no sentido de emplacar uma visão única 145 

de uma interpretação rígida sobre qualquer coisa. O professor João complementou o 146 

comentário da professora Erica dizendo que a situação de abertura ou fechamento da 147 

Universidade, em cada localidade, acompanhará o que sinalizar o mapa da pandemia do 148 

Estado do Rio de Janeiro. O professor João comentou sua percepção do desejo da Prograd, na 149 

figura da professora Alexandra Anastacio Monteiro Silva, Pró-Reitora de Graduação, do 150 

retorno de todos às atividades presenciais, mas que esse desejo não poderá ser superior as 151 

diretrizes oficiais dos órgãos competentes. O professor Mauro, na qualidade de Coordenador 152 



do Curso de Ciências Contábeis à Distância, comentou que os assuntos tratados no Fórum, 153 

segundo seu ponto de vista, foram uma tentativa de impor um retorno que está fora das normas 154 

emanadas pelo Ministério da Economia e pela própria Universidade Federal Fluminense- 155 

UFF. O professor Mauro ressaltou que não há possiblidade da volta de todos os alunos na 156 

forma presencial já que existe um estudo do Grupo de Trabalho local que restringe o acesso a 157 

quinze alunos por sala de aula. Ressaltou também que a Universidade não possui condições 158 

de dispor de recursos aos professores para transmitirem aulas on-line aos alunos que não 159 

participarem das aulas presenciais. O professor Mauro acha que cada unidade de Ensino ou 160 

cada Departamento terá que definir qual será o melhor método levando-se em conta as 161 

Instruções Normativas atualmente em vigor. O professor Gabriel, na qualidade de sub-chefe 162 

do departamento de Contabilidade de Macaé MCT, comentou que a pró-reitoria está 163 

delegando as decisões -para as Unidades e que todos os ajustes que se fizerem devem ser 164 

registrados nos projetos de curso pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE) e Colegiado do 165 

Curso. O professor João solicitou que se registrasse que o assunto foi por ele verbalizado e 166 

discutido em Plenária Departamental. 6-Aprovação do quadro de horários para 2022/01: 167 

o professor João informou que em dez de fevereiro de dois mil e vinte e dois foi encaminhado, 168 

por e-mail, a versão do quadro de horários para 2022/01 para leitura prévia. Informou que 169 

seguiu as “Orientações Gerais para Chefias e Subchefias de Departamento de Ensino” 170 

elaborado pela Escola de Governança em Gestão Pública (EGGP/Progepe). O professor João 171 

ressaltou que o quadro foi feito com base em experiências passadas. O professor João 172 

perguntou aos professores se teriam alguma sugestão de modificação. Não havendo 173 

manifestação o professor João colocou em votação o Quadro de horários de 2022/01. A 174 

Plenária Departamental então APROVOU o Quadro de horários de 2022/01 com a ressalva 175 

de que, caso haja mudanças no sistema de ensino por determinação de instâncias superiores, 176 

no que diz respeito ao retorno presencial, presencial mediado por tecnologia ou remoto, a 177 

Plenária Departamental se reunirá para reformular o quadro de horários, no que compete ao 178 

Departamento, com o aval da direção e do Colegiado de Curso. 7-Assuntos gerais: A 179 

professora Erica solicitou aos professores que enviem para o e-mail da Coordenação ou para 180 

o e-mail dela as atas e os Trabalhos de Conclusão de Curso dos alunos que fizeram sua defesa. 181 

A professora Erica lembrou aos professores que tiveram alunos inscritos e que não 182 

defenderam o Trabalho de Conclusão do Curso estarão reprovados. A professora Erica 183 

lembrou também aos professores que o lançamento de notas irá até o dia três de março. 184 

Também alertou que para o próximo semestre, em Orientação, os professores devem aceitar 185 

novos orientandos para manter uma parcimônia no quesito orientação. O professor João 186 

comunicou que os professores Márcio e Vanuza foram informados sobre os tramites para o 187 

término de seus afastamentos que se encerram em vinte e oito de fevereiro de dois mil e vinte 188 

e dois. O professor João agradeceu e parabenizou a professora Marina pelo tempo que 189 

colaborou com o Departamento. Os professores presentes também agradeceram e a 190 

parabenizaram pela sua contribuição ao Departamento de Contabilidade de Macaé (MCT). O 191 

professor João informou ainda que o calendário de defesas de TCC deve ser atualizado pelos 192 

professores. Nada mais havendo a tratar, o presidente da reunião professor João Antônio 193 

Salvador de Souza agradeceu a presença dos presentes e foi dada por encerrada a reunião e, 194 

eu, Nilma de Fatima Bezerra de Moraes, lavrei esta ata que vai por mim e pelo presidente da 195 

reunião assinada. 196 

      _______________________________                      _______________________________ 

       Nilma de Fátima Bezerra de Moraes                             João Antônio Salvador de Souza 
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