
 

Serviço Público Federal 

Ministério da Educação 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOCIEDADE DE MACÁE - ICM 
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DE MACAÉ - MCT 

 
Às catorze horas e dez minutos do dia trinta de março de dois mil e vinte e um, por meio remoto 1 

através da plataforma Google Meet, foi realizada Reunião Ordinária do Departamento de 2 

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

Sousa, Chefe do Departamento de Contabilidade de Macaé (MCT) e Presidente da Reunião, Jonathas 4 

Coelho Queiroz da Silva, Mauro Silva Florentino, Flávio Marcos Silva Sarandy, Angelo Mario Prado 5 

Pessanha, Sylvio Merhy de Carvalho, Roberto Pires Soares Junior, João Antonio Salvador de Souza, 6 

Vanuza Silva Figueiredo e dos discentes representantes do Diretório Acadêmico: Gustavo Gomes, 7 

Lara Gobira e Lauren Rabello para deliberarem sobre: 1. Apreciação e deliberação quanto à Ata 8 

da plenária departamental de fevereiro; 2. Apreciação e deliberação quanto ao parecer 9 

(Relatório MCT 0390235) emitido pela Comissão Departamental de Avaliação Docente, em 10 

atendimento à exigência apresentada pela CPPD, referente ao processo de progressão funcional 11 

do professor Angelo Mário do Prado Pessanha (Processo SEI nº 23069.161325/2020-21);3. 12 

Apreciação e deliberação quanto ao parecer (Relatório MCT 0375580) emitido pela Comissão 13 

Departamental de Avaliação Docente e quanto ao processo de progressão funcional (Processo 14 

SEI nº 23069.163137/2020-37) da professora Vanuza da Silva Figueiredo; 4-Assuntos gerais.  15 

Conferido o número de presentes e havendo quórum o Presidente da reunião deu início a mesma. O 16 

professor Gabriel em primeiro lugar agradeceu a todos pelo comparecimento à reunião e em seguida 17 

o presidente da reunião chamou os pontos da pauta, quais sejam: 1. Apreciação e deliberação quanto 18 

à Ata da plenária departamental de fevereiro: a Plenária aprovou por unanimidade a ata da 19 

Reunião Departamental Ordinária do mês de fevereiro de 2021 realizada em vinte e cinco de fevereiro 20 

de 2021; 2. Apreciação e deliberação quanto ao parecer (Relatório MCT 0390235) emitido pela 21 

Comissão Departamental de Avaliação Docente, em atendimento à exigência apresentada pela 22 

CPPD, referente ao processo de progressão funcional do professor Angelo Mário do Prado 23 

Pessanha (Processo SEI nº 23069.161325/2020-21): o presidente da reunião concedeu a palavra ao 24 

professor Mauro, membro da Comissão Departamental de Avaliação de Docente do MCT, que 25 

explicou que o parecer inicial dado pela Comissão foi alterado para cumprir uma pequena exigência 26 

apresentada pela CPPD. O professor Mauro informou ainda que a Comissão Departamental de 27 

Avaliação de Docente do MCT apresentou p arecer favorável à aprovação do Processo de progressão 28 

funcional (processo SEI nº 23069.161325/2020-21) e à progressão funcional horizontal do nível 2 da 29 

Classe C (Professor Adjunto II) para o nível 3 da Classe C (Professor Adjunto III) do professor 30 

Angelo Mario do Prado Pessanha. A Plenária deliberou e aprovou a promoção funcional horizontal 31 

do nível 2 da Classe C (Professor Adjunto II) para o nível 3 da Classe C (Professor Adjunto III) e o 32 

processo de Processo de progressão funcional (processo SEI nº 23069.161325/2020-21) do professor 33 

Angelo Mario do Prado Pessanha. 3. Apreciação e deliberação quanto ao parecer (Relatório MCT 34 

0375580) emitido pela Comissão Departamental de Avaliação Docente e quanto ao processo de 35 

progressão funcional (Processo SEI nº 23069.163137/2020-37) da professora Vanuza da Silva 36 

Figueiredo: o presidente da reunião concedeu a palavra ao professor Ângelo, presidente da Comissão 37 

Departamental de Avaliação de Docente do MCT, que expôs o parecer dado pela Comissão 38 

Departamental de Avaliação de Docente do MCT como parecer favorável à aprovação do Processo 39 

de progressão funcional (processo SEI nº 23069.1631372020-37) e à progressão funcional horizontal 40 

do nível B1 da Classe B para o nível 2 da Classe B da professora Vanuza da Silva Figueiredo. A 41 

Plenária deliberou e aprovou a promoção funcional horizontal do nível B1 da Classe B para o nível 2 42 



da Classe B e o Processo de progressão funcional (processo SEI nº 23069.1631372020-37) da 43 

professora Vanuza da Silva Figueiredo. 4-Assuntos gerais: O professor Gabriel informou aos 44 

presentes que o período de ajustes dos RAD’s se encerará em 14 de abril de 2021 e os professores 45 

que desejarem fazer alguma alteração ou inclusão dos RAD’s 2020 terão até essa data para fazê-lo. 46 

Informou ainda que na próxima Plenária departamental será colocada em pauta a aprovação dos 47 

RAD’s 2020. Concluídos os assuntos, o presidente da reunião professor Gabriel Augusto de Sousa 48 

agradeceu a presença dos presentes e foi dada por encerrada a reunião e, eu, Nilma de Fatima Bezerra 49 

de Moraes, lavrei esta ata que vai por mim e pelo presidente da reunião assinada.  50 
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