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Às quinze horas e cinco minutos do dia 29 de abril de 2021, por meio remoto através da 1 

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

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

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

Reunião, Jonathas Coelho Queiroz da Silva, Erica Jann Velozo, Mauro Silva Florentino,  5 

Angelo Mario Prado Pessanha, Sylvio Merhy de Carvalho, Roberto Pires Soares Junior, João 6 

Antonio Salvador de Souza, Maycon Peter da Rosa e dos discentes representantes do Diretório 7 

Acadêmico: Gustavo Gomes e Lara Gobira para deliberarem sobre: 1. Apreciação e 8 

deliberação da Ata da Plenária Departamental de Março/2021; 2. Apreciação e 9 

deliberação dos Relatórios de Atividades Docentes (RADs) dos professores do MCT, 10 

referentes ao ano de 2020; 3. Apreciação e deliberação da proposta de revisão dos 11 

critérios de avaliação e aproveitamento para concessão de progressão horizontal e 12 

vertical docente no Departamento de Contabilidade de Macaé, revisados pela Comissão 13 

criada para tal revisão; 4. Assuntos Gerais. Conferido o número de presentes e havendo 14 

quórum o Presidente da reunião deu início a mesma. O professor Gabriel em primeiro lugar 15 

agradeceu a todos pelo comparecimento à reunião e em seguida leu a pauta da mesma. Depois 16 

o presidente da reunião chamou os pontos da pauta, quais sejam: 1. Apreciação e deliberação 17 

da Ata da Plenária Departamental de Março/2021:  a Plenária aprovou por unanimidade a 18 

ata da Reunião Departamental Ordinária do mês de março de 2021 realizada em trinta de 19 

março de 2021; 2. Apreciação e deliberação dos Relatórios de Atividades Docentes 20 

(RADs) dos professores do MCT, referentes ao ano de 2020: o professor Gabriel informou 21 

que os RAD’s de 2020 foram enviados com antecedência para os respectivos emails dos 22 

professores a fim de que pudessem apreciá-los. O professor Gabriel perguntou aos docentes 23 

se algum deles teria algum comentário sobre os RAD’s de 2020.  A professora Erica 24 

comunicou aos presentes que algumas de suas atividades não foram descritas no seu RAD 25 

devido a não exceder a carga horária máxima permitida. O professor Angelo então lembrou 26 

aos presentes da importância de se lançar todas as atividades que o docente tenha realizado 27 

durante o período para que isso não atrapalhe em um possível pedido de progressão. O 28 

professor Gabriel solicitou que os presentes se manifestassem caso tivessem algo contrário a 29 

aprovação dos Relatórios. Não havendo manifestação dos presentes, foram aprovados, por 30 

todos os professores presentes, os RAD’s de 2020 de todos os professores do Departamento; 31 

3. Apreciação e deliberação da proposta de revisão dos critérios de avaliação e 32 

aproveitamento para concessão de progressão horizontal e vertical docente no 33 

Departamento de Contabilidade de Macaé, revisados pela Comissão criada para tal 34 

revisão: o presidente da reunião agradeceu aos professores Angelo, Mauro e Sylvio, 35 

componentes da Comissão Departamental de Avaliação de Docentes e também aos 36 

professores João, Roberto e Flávio, componentes da Comissão de Revisão da Instrução 37 

Normativa Interna que determina os critérios de avaliação e aproveitamento para concessão 38 

de progressão horizontal e vertical de docente no Departamento de Contabilidade de Macaé–39 

MCT pelo esforço conjunto na elaboração final da referida Instrução Normativa Interna e 40 

concedeu a palavra ao professor João, presidente da Comissão Departamental de Revisão, que 41 

também fez os mesmos agradecimentos. O professor João apresentou e descreveu quais os 42 



pontos revistos e alterados pela Comissão de Revisão.  Informou ainda que essas alterações 43 

estão de acordo com o quê a legislação pertinente exige. Não havendo manifestação em 44 

contrário ao exposto, foi aprovada por todos os professores presentes as alterações 45 

introduzidas na Instrução Normativa Interna que determina os critérios de avaliação e 46 

aproveitamento para concessão de progressão horizontal e vertical de docente no 47 

Departamento de Contabilidade de Macaé–MCT; 4. Assuntos Gerais: o professor Gabriel 48 

informou sobre o envio dos resultados da avaliação dos estudantes referentes ao período de 49 

2019/2. Informou também que o curso está para ser visitado pelos avaliadores do MEC e que 50 

esses resultados das avaliações são analisados pela Comissão do MEC, sendo importante que 51 

esteja registrado em ata o debate dos professores sobre essas avaliações. Solicitou a todos que 52 

estimulem os alunos a participarem cada vez mais nas avaliações. Informou também que já 53 

está iniciada a avaliação do período letivo de 2020/1. O professor Gabriel solicitou aos 54 

discentes presentes que informem aos outros alunos para participarem dessas avaliações. O 55 

professor Gabriel informou que o horário de 2021/1 talvez precise de alguns pequenos ajustes 56 

e assim que estiver finalizado será encaminhado a todos os professores. Outro ponto 57 

informado pelo professor Gabriel, foi sobre a proximidade do último dia, dia 30 de abril, para 58 

apresentação dos comprovantes de gastos com o Plano de Saúde à UFF para quem recebe 59 

reembolso de Plano de Saúde da UFF. O professor Gabriel ainda pediu aos professores que 60 

tenham orientandos que defenderão seus Trabalhos de Conclusão de Curso que passem por 61 

email, para o Departamento, os dados da apresentação. Assim o Departamento poderá dar 62 

publicidade ao evento e cumprir determinação do CEPEX. O professor Gabriel informou que, 63 

como o Diretor do ICM solicitou um levantamento de quantos docentes seriam necessários 64 

para completar o quadro de docentes do Departamento, ele fez contato com o vice do 65 

Departamento de Contabilidade, a Coordenação e vice Coordenação do Curso de 66 

Contabilidade e com professor Mauro, que é Coordenador do curso à distância de 67 

Contabilidade e, após tratativas, foi apresentado ao Diretor do ICM um pedido para duas 68 

novas vagas de docentes para o Departamento de Contabilidade-MCT. A professora Erica 69 

informou que, quanto à avaliação do curso, não será mais presencial e sim on line, e que o 70 

MEC está se organizando quanto a isso. Salientou ainda que não há data marcada para ocorrer. 71 

A professora Erica informou ainda que devido à falta de tempo em reunir o Colegiado de 72 

Curso para debater o assunto, e para não prejudicar os alunos envolvidos que se formarão no 73 

período letivo em curso, solicitou aos professores presentes que se manifestassem quanto a 74 

possibilidade de inclusão na tabela de Atividades Complementares das situações a seguir que 75 

não estão contempladas na Tabela  atual, quais sejam: 1- Jovem aprendiz: contemplar com o 76 

mesmo número de horas de quem faz estágio; 2- Alunos que sejam titulares de microempresa: 77 

que possam receber a mesma carga horária de quem tem emprego na área contábil; 3- para o 78 

registro de  horas complementares, no caso de estágio, que o aluno apresente a declaração de 79 

estágio e também o contrato de estágio. Os professores presentes autorizaram a professora 80 

Erica e a Comissão a fazerem as inclusões solicitadas na tabela de Atividades 81 

Complementares e que depois essas alterações sejam referendadas pelo Colegiado de Curso. 82 

Concluídos os assuntos, o presidente da reunião, professor Gabriel Augusto de Sousa, 83 

agradeceu a presença dos presentes e foi dada por encerrada a reunião e, eu, Nilma de Fatima 84 

Bezerra de Moraes, lavrei esta ata que vai por mim e pelo presidente da reunião assinada.  85 

________________________________                 _______________________________ 
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