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Serviço Público Federal 

Ministério da Educação 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ICM – INSTITUTO DE CIÊNCIAS DE MACÁE 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 

 
Aos dez dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete às quatorze horas, na Sala Lab 1, do 1 

Instituto de Ciências da Sociedade de Macaé- ICM, espaço integrante da Cidade Universitária de 2 

Macaé, sito à Rua Aloísio da Silva Gomes, 50 – Granja dos Cavaleiros - Macaé – RJ, foi realizada 3 

reunião do Departamento do Curso de Contabilidade com a presença dos seguintes professores: 4 

Professor Roberto Pires Soares Junior, Chefe de Departamento e Presidente da Reunião; e os 5 

professores: Márcio Marvila Pimenta, Jonathas Coelho Queiroz da Silva, Erica Jann Veloso, Mauro 6 

Silva Florentino, Flavio Marcos Silva Sarandy, Sylvio Merhy de Carvalho, Dario Bezerra de 7 

Andrade, Gabriel Augusto de Sousa, Maycon Peter da Rosa e Vanuza da Silva Figueiredo. E foi de 8 

conhecimento prévio do Departamento de Contabilidade – MCT que os professores Ângelo Mario 9 

Pessanha, Andrea Barbosa Osório Sarandy não estariam presentes nessa reunião de Departamento 10 

para deliberarem sobre: 1) Regimento do Instituto de Ciências da Sociedade de Macaé - MCT 2) 11 

DINTER – Visita do PROGRAD. 3) Aprovação do Parecer de Estágio Probatório de 12 meses dos 12 

Professores Jonathas Coelho Queiroz da Silva e Erica Jann Velozo. 4) Aprovação do Parecer de 13 

Estágio Probatório de 24 meses do Professor Maycon Peter da Rosa. 5) Aprovação dos Relatórios 14 

Anual de Docentes - RAD’S dos Professores do Departamento de Contabilidade - MCT. 6) Ajuste 15 

de Lotação dos Professores do Departamento de Contabilidade - MCT.  7) Assuntos Gerais. 1) Os 16 

professores discutiram a respeito dos termos do novo Regimento do Instituto de Ciências da 17 

Sociedade de Macaé – ICM, o Prof. Roberto Pires fez a leitura de seus dispositivos, os quais foram 18 

discutidos pelos professores que fizeram as suas considerações que serão levadas a posterior 19 

Reunião de Colegiado de Unidade do ICM. Nessa referida plenária, o Regimento será discutido, 20 

apreciado e votado para que possa configurar como novo regimento do ICM. As considerações 21 

foram feitas em grande parte do texto referido, devido ao tempo e a quantidade de dispositivos do 22 

documento, não foi possível analisá-lo na sua integridade nessa reunião de Departamento. Os 23 

professores deliberaram que as discussões prosseguiriam em outras reuniões de Colegiado de 24 

Unidade, aonde o assunto seria debatido com os membros do Colegiado de Unidade de outros 25 

departamentos. 2) O prof. Flavio Sarandy fez algumas colocações sobre o DINTER, sobre a 26 

exigência da conceito 5 para uma instituição poder realizar o DINTER e trouxe aos presentes 27 

informações sobre contatos com a Universidade Federal do Espírito Santo - UFES e falou sobre a 28 

existência de outros programas de Doutorado na UFES, caso os professores do MCT considerarem 29 

tal possibilidade. O prof. Maycon Peter se disse favorável a manutenção do contato, mas que o 30 

Departamento também procure outras possibilidades, afim de não esgotar as possibilidades. 31 

Também salientou que o ideal seria se esses cursos fossem em Macaé, assim mantendo o 32 

compromisso junto aos alunos e não ocorrendo a interrupção das aulas. O Prof. Roberto Pires citou 33 

que foi realizado contato com o Prof. Alonso Borba da Universidade Federal de Santa Catarina, no 34 

qual foi salientada a importância da capacitação dos professores. O Professor Flavio Sarandy 35 

considerou que a UFSC seja o melhor caminho, com informações sobre a condição financeira da 36 

UFES e seus corte de gastos mediante a tal situação. O Professor Roberto Pires falou sobre ter 37 

objetividade em contatar outras instituições que ofereçam DINTER. O prof. Mauro Florentino falou 38 

sobre o Doutorado em Economia da UFF, a prof. Erica Jann falou sobre a necessidade de ANPEC. 39 

Os professores falaram sobre a possibilidade de um Doutorado em Educação, a prof. Erica Jann 40 

falou sobre as discrepâncias e diferenças conceituais entre as áreas do curso e do referido 41 

doutorado. O prof. Dário de Andrade falou sobre o doutorado em Propriedade Intelectual, o prof. 42 

Jonathas Coelho falou sobre a possibilidade do Doutorado em Contabilidade da UFRJ. O prof. 43 
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Sylvio Merhy alertou sobre a hipótese de o doutorado ser correlato a área de formação. Os 44 

Professores Roberto Pires e Maycon Peter se comprometeram em fechar acordo para a realização de 45 

um DINTER. E os presentes deliberaram que as áreas que serão buscadas são: Administração, 46 

Ciências Contábeis e Educação. O prof. Gabriel Sousa falou sobre o doutorado da PUC, o Prof. 47 

Mauro Florentino falou sobre a hipótese dos custos referentes à estadia e outros custos possam ser 48 

custeados pelos docentes do Departamento para os professores de um DINTER possa vir ministrar 49 

aulas em Macaé. O prof. Maycon Peter achou a idéia interessante e perguntou se os outros 50 

professores presentes achavam interessante a hipótese. 3) Os Pareceres do Processo de Estágio 51 

Probatório de 12 (doze) meses dos Professores: Erica Jann Velozo e Jonathas Coelho Queiroz da 52 

Silva foram aprovados por unanimidade, cumprida as exigências formais e meritocráticas do 53 

processo. 4) O Parecer do Processo de Estágio Probatório de 24 (vinte e quatro) meses do Professor 54 

Maycon Peter da Rosa foi aprovado por unanimidade, cumprida as exigências formais e 55 

meritocráticas do processo. 5) Os Relatórios Anual dos Docentes – RAD’s, relativos ao período de 56 

2016 dos professores do Departamento de Contabilidade - MCT foram aprovados por unanimidade. 57 

6) Foi apresentado aos presentes o processo acerca do ajuste de lotação dos professores: Mauro 58 

Silva Florentino, Andrea Barbosa Osório Sarandy, Maycon Peter da Rosa, Roberto Pires Soares 59 

Junior, Flavio Marcos Silva Sarandy, Sylvio Merhy de Carvalho, Vanuza da Silva Figueiredo, ainda 60 

lotados no Departamento de Administração e Contabilidade – MAC que foram realocados no 61 

Departamento de Contabilidade - MCT. Assuntos Gerais. a) A prof. Erica Jann informou que 62 

compareceu durante dois sabados no Projeto de Imposto de Renda junto a Comunidade. O prof. 63 

Jonathas Coelho informou que participou de um sábado no Projeto de Imposto de Renda Junto a 64 

Comunidade. E o Prof. Roberto Pires participou também em um sábado do referido projeto. O prof. 65 

Mauro Florentino falou sobre a Comissão de Trabalho de Conclusão de Curso, o prof. Roberto Pires 66 

falou que tal horário deveria ser tratado em Reunião de Colegiado de Curso de Ciências Contábeis. 67 

O Professor Mauro Florentino falou sobre a entrega de regulamento de trabalho de conclusão de 68 

curso. O prof. Mauro Florentino leu as diretrizes sobre a apresentação de TCC e sobre os pontos 69 

previstos em tal documento. Continuou falando sobre as peculiaridades do Curso de Contábeis no 70 

tocante a apresentação do TCC e disse que as apresentações esse semestre estão agendadas entre os 71 

dias dez e quatorze de junho. O prof. Maycon Peter perguntou sobre o horário. O prof. Mauro 72 

Florentino falou que serão doze apresentações de TCC. Os professores discutiram sobre questões 73 

inerentes a orientações. O prof. Roberto Pires falou que sentiu falta de um melhor relacionamento 74 

com os alunos no referente ao trabalho de conclusão de curso, bem como ao seu tema e a relação do 75 

professor com o tema. O prof. Flavio Sarandy falou sobre que o aluno tem que se adequar a área de 76 

especialidade do professor orientador e não o professor se adaptar ao tema proposto pelo aluno. O 77 

prof. Flavio falou aos presentes sobre o seu desligamento da Coordenação de TCC. Ele relembrou 78 

aos presentes que no ano de 2014, o prof. Dário de Andrade solicitou seu auxilio para coordenar os 79 

trabalhos de conclusão de curso do MCC. Ele falou que o Departamento deve pautar o TCC e 80 

lembrou de melhorias com auxilio do ex-secretario da Coordenação de Ciências Contábeis Wallace 81 

Cerutti Santana. O Professor Mauro Florentino falou sobre a informação da linha de pesquisa dos 82 

professores aos alunos. E falou sobre o limite de orientandos por professor. A prof. Erica Jann e o 83 

prof. Jonathas Coelho também falaram sobre o referido assunto. O departamento aprovou em 84 

caráter opcional e o regimento de TCC fica condicionada a reunião de colegiado posterior. O prof. 85 

Dário falou sobre a união dos professores. Sem mais o que tratar, foi dada como encerrada a 86 

reunião, pelo presidente. Eu, Maicon Martins Anchieta - Secretário lavrei esta ata que pelo 87 

presidente da reunião, prof. Roberto Pires, foi assinada. 88 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 89 
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Dário Bezerra de Andrade ____________________________________________________ 

Erica Jann Veloso___________________________________________________________ 

Flavio Marcos Silva Sarandy__________________________________________________ 

Gabriel Augusto de Sousa______________________________________________________ 

Jonathas Coelho Queiroz da Silva_______________________________________________ 

Maicon Martins Anchieta_____________________________________________________ 

Márcio Márvila Pimenta  _______________________________________________________  

Mauro Silva Florentino _______________________________________________________ 

Maycon Peter da Rosa _________________________________________________________  

Sylvio Merhy de Carvalho____________________________________________________ 

Vanuza da Silva Figueiredo_____________________________________________________ 

 

 

 

 

                     ______________________________________________ 

Roberto Pires Soares Junior 

Chefe de Departamento do Curso de Contabilidade – ICM/Macaé 


