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Às catorze horas do dia vinte e cinco de fevereiro de dois mil e vinte e um, por meio remoto através
da plataforma Google Meet, foi realizada Reunião Ordinária do Departamento de Contabilidade
de Macaé (MCT) com a presença dos seguintes professores: Gabriel Augusto de Sousa, Chefe do
Departamento de Contabilidade de Macaé (MCT) e Presidente da Reunião, Jonathas Coelho Queiroz
da Silva, Mauro Silva Florentino, Erica Jann Velozo, Maycon Peter da Rosa, Flávio Marcos Silva
Sarandy, Angelo Mario Prado Pessanha, Sylvio Merhy de Carvalho, João Antonio Salvador de Souza
e Roberto Pires Soares Junior para deliberarem sobre: 1) Deliberação sobre a Ata da Reunião
Ordinária anterior; 2) Apreciação e deliberação do relatório final de afastamento para
qualificação (doutorado) do Professor João Antônio Salvador de Souza; 3) Atualizações e
deliberações sobre processos seletivos de professor substituto do MCT; 4) Atualização quanto
ao formato (modo remoto) de eleição a ser realizada para Chefe e Subchefe de Departamento
no contexto da pandemia pela Universidade Federal Fluminense; 5) Criação de Comissão
Departamental para revisão do Projeto Pedagógico do Curso de Ciências Contábeis de Macaé,
a pedido da Coordenação do Curso; 6) Apreciação e deliberação da Decisão Ad Referendum da
Chefia do MCT que aprovou a Instrução Normativa Interna que determina os critérios de
avaliação e aproveitamento para concessão de progressão horizontal e vertical docente no
Departamento de Contabilidade de Macaé – MCT (publicada no Boletim de Serviço da UFF;
7) Apreciação e deliberação da Decisão Ad Referendum da Chefia do MCT que aprovou a
criação da disciplina optativa Introdução à Gestão de Políticas Públicas e Estado a ser
ministrada para os alunos do curso de Ciências Contábeis de Macaé; 8) Assuntos gerais.
Conferido o número de presentes e havendo quórum o Presidente da reunião deu início a mesma. O
professor Gabriel em primeiro lugar agradeceu a todos pelo comparecimento à reunião e em seguida
chamou os pontos da pauta, quais sejam:1) Deliberação sobre a Ata da Reunião Ordinária
anterior: a plenária aprovou por unanimidade a ata da Reunião Departamental Ordinária do mês de
dezembro de 2020 realizada em 30 de novembro de 2020; 2) Apreciação e deliberação do relatório
final de afastamento para qualificação (doutorado) do Professor João Antônio Salvador de
Souza: o professor Gabriel agradeceu, em nome do Departamento, ao professor João por sua
colaboração junto ao MCT ao longo desses últimos períodos, mesmo à distância. O professor Gabriel
então colocou para apreciação e votação o relatório final de afastamento para qualificação do
professor João. Não havendo nenhuma manifestação contrária da plenária foi aprovado o relatório
final de afastamento para qualificação (doutorado) do professor João Antônio Salvador de Souza. O
professor João agradeceu a todos pela possibilidade de afastamento a ele concedida; 3) Atualizações
e deliberações sobre processos seletivos de professor substituto do MCT: o professor Gabriel
explicou que no final do ano de 2019 haviam sido abertos dois processos para seleção de professor
substituto pelo Departamento: um para ocupar a vaga do professor João e outro para a vaga da
professora Vanuza. Explicou que com a pandemia esses processos ficaram suspensos e que agora foi
autorizado pela PROGEPE a reiniciação deles e que o processo da vaga do professor João não será
realizado pois ele retornará em março da sua licença. O professor Gabriel ainda informou que o
processo para a vaga da professora Vanuza poderá prosseguir. O professor Gabriel expôs a
necessidade de verificação junto aos membros da banca de seleção para professor substituto, que já
estava formada, se poderão participar da mesma visto que o processo seletivo será de modo
presencial. Informou que por motivo de saúde o professor Dário não poderá continuar como membro
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da banca. O professor Mauro, outro membro da banca, solicitou sua exclusão por motivo de estar
iniciando a escrita de sua tese de doutoramento e de que não terá tempo disponível para se dedicar à
seleção com a necessidade que se impõe. Sendo assim, somente o professor Maycon e o professor
Gabriel, como suplente, continuarão na formação da banca. O professor Gabriel perguntou dentre os
presentes, quais teriam interesse em participar da banca de seleção que depois de formada deverá
apresentar um cronograma para a seleção. O professor João e a professora Erica se prontificaram a
participar. Assim sendo, a banca para seleção ficou composta por: professora Erica Jann Velozo,
como presidente da banca, e os professores João Antônio Salvador de Souza, Maycon Peter da Rosa
e Gabriel Augusto de Sousa, como suplente. Após a aprovação da plenária quanto à nova constituição
da banca de seleção para professor substituto, o professor Maycon pediu para que fosse observado,
quando da elaboração do novo cronograma, o calendário de aulas da turma do Doutorado
Interinstitucional – DINTER, para que não se tenha conflito nas agendas. 4) Atualização quanto ao
formato (modo remoto) de eleição a ser realizada para Chefe e Subchefe de Departamento no
contexto da pandemia pela Universidade Federal Fluminense: o professor Gabriel explicou que
esse ano haverá eleição para Chefe do Departamento de Contabilidade de Macaé-MCT e que em
razão do regime de isolamento social causado pela pandemia, esse ano, as eleições para cargos e
funções na universidade serão remotas. A UFF inclusive emitiu a Resolução nº 005/2020 que
regulamentou o artigo 70 do RGCE e que um sistema eletrônico de votação, o qual está sendo
finalizado, será utilizado nas eleições dentro da Universidade. O professor Gabriel informou que o
professor Giuliano expôs que caso o Departamento não queira esse tipo de eleição, o Decano irá
assumir a chefia do Departamento. O professor Gabriel disse que gostaria de fazer uma consulta aos
presentes sobre se gostariam que a eleição do Departamento fosse nesse sistema. Todos os docentes
presentes se manifestaram a favor da eleição remota; 5) Criação de Comissão Departamental para
revisão do Projeto Pedagógico do Curso de Ciências Contábeis de Macaé, a pedido da
Coordenação do Curso: a professora Erica informou que o Curso de Contabilidade está sendo
avaliado pelo MEC devido a vários fatores sendo um deles a mudança de localização do Curso e que
a Coordenação teve que apresentar várias informações relativas ao conteúdo pedagógico, professores,
dentre outros. No atendimento das demandas solicitadas pelo MEC a professora Erica percebeu
algumas inconsistências em relação a alguns pontos, como: as ementas de algumas disciplinas estão
em duplicidades e/ou desatualizadas, algumas bibliografias desatualizadas, cadastro incompleto de
professores, dentre outros. A professora Erica ratificou a importância dessa avaliação no sentido de
mostrar ao MEC e a própria UFF que os docentes do Curso de Graduação em Contabilidade de Macaé
procuram elevar sempre o nível do curso. Para isso, a professora Erica está solicitando que sejam
feitas as adequações, inicialmente, nas ementas e bibliografias das disciplinas ministradas no curso.
A professora Erica aproveitou o momento para lembrar aos docentes presentes da importância de
atualização de seus Currículos Lattes. A professora Erica explicou que no momento são necessários
alguns pequenos ajustes e que esses ajustes podem ser feitos: individualmente, pelos professores que
ministram disciplinas isoladas, e em grupos de professores, por aqueles que ministram disciplinas
correlacionadas. Após considerações de alguns dos presentes e apreciação pela Plenária quanto ao
assunto, a professora Érica retirou a proposta de criação de Comissão para revisão do Projeto
Pedagógico do curso nesse momento e informou que estará enviando para grupos de professores,
quando as disciplinas forem correlacionadas, ou individualmente, para aquelas disciplinas que não
dependem de nenhuma outra, as ementas e/ou bibliografias que necessitam de ajustes. 6) Apreciação
e deliberação da Decisão Ad Referendum da Chefia do MCT que aprovou a Instrução
Normativa Interna que determina os critérios de avaliação e aproveitamento para concessão de
progressão horizontal e vertical docente no Departamento de Contabilidade de Macaé – MCT:
O professor Gabriel explicou que até o final do ano passado, não havia formalmente critérios de
avaliação para progressão de docentes regulamentado pelo Departamento e que com a implantação
no SEI do processo de progressão de docentes foi necessário criar uma regulamentação, por exigência
da CPPD, para que os processos iniciados pelo SEI pudessem dar prosseguimento. O professor
Gabriel informou que os representantes da Comissão de Avaliação Funcional, professor Mauro,
professor Angelo e professor Sylvio, participaram na elaboração deste documento que foi baseado
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em documentos similares de outros departamentos pesquisados no Boletim de Serviço da UFF. A
Plenária aprovou a Decisão Ad Referendum da Chefia do MCT que aprovou a Instrução Normativa
Interna que determina os critérios de avaliação e aproveitamento para concessão de progressão
horizontal e vertical docente no Departamento de Contabilidade de Macaé – MCT e a Plenária
deliberou pela criação de uma Comissão para revisão da Instrução Normativa. A Comissão para
revisão da Instrução Normativa Interna que determina os critérios de avaliação e aproveitamento para
concessão de progressão horizontal e vertical docente no Departamento de Contabilidade de Macaé
– MCT será composta pelo professor João Antônio Salvador de Souza, presidente da Comissão e
pelos professores Roberto Pires Soares Junior e Flávio Marcos Silva Sarandy. 7) Apreciação e
deliberação da Decisão Ad Referendum da Chefia do MCT que aprovou a criação da disciplina
optativa Introdução à Gestão de Políticas Públicas e Estado a ser ministrada para os alunos do
curso de Ciências Contábeis de Macaé: a Plenária deliberou e aprovou a Decisão Ad Referendum
da Chefia do MCT que aprovou a criação da disciplina optativa Introdução à Gestão de Políticas
Públicas e Estado a ser ministrada para os alunos do curso de Ciências Contábeis de Macaé; 8)
Assuntos gerais: a professora Erica informou que tem recebido muitos emails de alunos dizendo que
os professores não estão respondendo a eles. Ela solicitou aos docentes que tentem dar respostas a
essas mensagens enviadas. A professora Erica solicitou aos professores que verifiquem se o aluno
está inscrito em sua disciplina não só pelo diário de classe mas principalmente no ambiente Classroom
visto que somente o professor da própria disciplina tem acesso a sala de aula da disciplina.
Concluídos os assuntos, o presidente da reunião professor Gabriel Augusto de Sousa agradeceu a
presença dos presentes e foi dada por encerrada a reunião e, eu, Nilma de Fatima Bezerra de Moraes,
lavrei esta ata que vai por mim e pelo presidente da reunião assinada.

_______________________________
Nilma de Fátima Bezerra de Moraes
Secretária do Departamento de Contabilidade ICM/Macaé

_______________________________
Gabriel Augusto de Sousa
Chefe de Departamento de Contabilidade
de Macaé – ICM/MCT

