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Às dez horas e cinco minutos do dia dezesseis de maio de dois mil e vinte e dois, por meio 1 

remoto através da plataforma Google Meet, foi realizada a Reunião Ordinária 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, Mauro Silva 5 

Florentino, Sylvio Merhy de Carvalho, Maycon Peter da Rosa, Angelo Mário do Prado 6 

Pessanha, Dário Bezerra de Andrade e Márcio Marvilla Pimenta para deliberarem sobre: 1. 7 

Apreciação e deliberação da Ata da Plenária Departamental Ordinária realizada em 8 

abril de 2022; 2. Apreciação e deliberação sobre o parecer nº 0804816/2022/MCT da 9 

Comissão de Avaliação de Progressão Funcional referente ao processo SEI nº 10 

23069.161394/2022-04, a respeito da Progressão Funcional do professor Angelo Mário 11 

do Prado Pessanha; 3. Apreciação e deliberação sobre o parecer nº 0796454/2022/MCT 12 

da Comissão de Avaliação de Progressão Funcional referente ao processo SEI nº 13 

23069.161118/2022-38, a respeito da Progressão Funcional do professor Roberto Pires 14 

Soares Junior; 4. Assuntos gerais. O professor João iniciou a reunião explicando que essa 15 

reunião é uma antecipação da plenária de maio, marcada inicialmente para ocorrer às quatorze 16 

horas do dia vinte e quatro de maio de dois mil e vinte e dois e que esta será a única reunião 17 

de maio salvo motivo de força maior. O presidente da reunião leu os pontos da pauta e em 18 

seguida os chamou, quais sejam: 1. Apreciação e deliberação da Ata da Plenária 19 

Departamental Ordinária realizada em abril de 2022: o professor João informou que no 20 

dia nove de maio de dois mil e vinte e dois foi encaminhado, por e-mail, a versão da ata de 21 

abril de dois mil e vinte e dois para leitura prévia. O professor João perguntou aos presentes 22 

se alguém teria alguma sugestão de modificação. Não havendo manifestação, o professor João 23 

colocou em votação a ata do mês de abril. A Plenária então APROVOU a Ata da Reunião 24 

Ordinária do Departamento de Contabilidade de Macaé (MCT) do mês de abril de dois mil e 25 

vinte e dois. O professor João informou que a ata de abril de dois mil e vinte e dois seguirá 26 

para arquivo e será disponibilizada no portal de atas da UFF. 2. Apreciação e deliberação 27 

sobre o parecer nº 0804816/2022/MCT da Comissão de Avaliação de Progressão 28 

Funcional referente ao processo SEI nº 23069.161394/2022-04, a respeito da Progressão 29 

Funcional do professor Angelo Mário do Prado Pessanha: o professor João informou que 30 

este parecer está relacionado a avaliação de desempenho docente com fins de homologação 31 

de Progressão funcional do docente Angelo Mário do Prado Pessanha, Classe C, Nível IV, 32 

lotado no Departamento de Contabilidade de Macaé, referente ao interstício 18/06/2020 a 33 

18/06/2022. Então, o professor João passou a palavra para que algum membro da Comissão 34 

de Avaliação fizesse considerações. O professor Mauro, que é membro da Comissão de 35 

Avaliação, informou que após análise dos documentos constantes no processo nº 36 

23069.161394/2022-04, do professor Angelo Mário do Prado Pessanha, a Comissão de 37 

Avaliação de Progressão funcional emitiu o parecer nº 0804816/2022/MCT, APROVANDO 38 

sua progressão funcional. Colocado em discussão e votação, a Plenária Departamental 39 

APROVA o parecer nº 0804816/2022/MCT da Comissão de Avaliação de Progressão 40 



funcional do docente Angelo Mário do Prado Pessanha, matrícula SIAPE nº 6311702. 3. 41 

Apreciação e deliberação sobre o parecer nº 0796454/2022/MCT da Comissão de 42 

Avaliação de Progressão Funcional referente ao processo SEI nº23069.161118/2022-38, 43 

a respeito da Progressão Funcional do professor Roberto Pires Soares Junior: o professor 44 

João informou que este parecer está relacionado a avaliação de desempenho docente com fins 45 

de homologação de Progressão funcional do docente Roberto Pires Soares Júnior, Classe C, 46 

Nível IV, lotado no Departamento de Contabilidade de Macaé, referente ao interstício 47 

16/06/2020 a 16/06/2022. Então, o professor João passou a palavra para que algum membro 48 

da Comissão de Avaliação fizesse considerações. O professor Angelo, que é membro da 49 

Comissão de Avaliação, informou que após análise dos documentos constantes no processo 50 

nº 23069.161118/2022-38, do professor Roberto Pires Soares Junior, a Comissão de 51 

Avaliação de Progressão funcional emitiu o parecer nº 0796454/2022/MCT, APROVANDO 52 

sua progressão funcional. Colocado em discussão e votação, a Plenária Departamental 53 

APROVA o parecer nº 0796454/2022/MCT da Comissão de Avaliação de Progressão 54 

funcional do docente Roberto Pires Soares Junior, matrícula SIAPE nº1790780; 4. Assuntos 55 

gerais: o professor João informou que o Departamento de Contabilidade irá atualizar as pastas 56 

dos docentes, respeitando as diretrizes publicadas pela Escola de Governança em Gestão 57 

Pública da Universidade Federal Fluminense e para tanto o departamento irá encaminhar um 58 

e-mail aos professores solicitando: Identidade e CPF; Diplomas de graduação e pós-59 

graduação; comprovantes da produção acadêmica dos últimos três anos. No mesmo e-mail o 60 

departamento solicitará a atualização dos currículos lattes de todos os professores. A 61 

professora Erica solicitou também a atualização dos currículos lattes dos professores do 62 

departamento devido à proximidade da data da avaliação do Ministério da Educação (MEC). 63 

A professora Erica solicitou aos professores de disciplinas presenciais e semipresenciais que 64 

confiram as inscrições de seus alunos. A professora Erica enfatizou que só os alunos que 65 

colocaram o comprovante de vacinação no sistema podem frequentar as aulas presenciais e 66 

semipresenciais e que se o aluno não estiver inscrito na disciplina ele não poderá fazer prova. 67 

A professora Erica informou que o Ministério da Economia baixou uma portaria cancelando 68 

a Instrução Normativa SGP/SEDGG/ME nº 90, de 28 de setembro de 2021, mas que a Pró-69 

Reitoria e Reitoria não se manifestaram oficialmente, porém, de forma não oficial, eles 70 

informaram que esse semestre o formato das aulas continuará como está. O professor Dário 71 

solicitou aos presentes que se manifestassem em relação a atualização do currículo de Ciências 72 

Contábeis que está sendo feito pelo Conselho Regional de Contabilidade. A professora Erica 73 

informou que o currículo do curso de Ciências Contábeis de Macaé precisará ser atualizado, 74 

mas que essa atualização se dará após as alterações realizadas pelo Conselho. Nada mais 75 

havendo a tratar, o presidente da reunião professor João Antônio Salvador de Souza agradeceu 76 

a presença dos presentes e foi dada por encerrada a reunião às dez horas e trinta e três minutos 77 

e, eu, Nilma de Fátima Bezerra de Moraes, lavrei esta ata que vai por mim e pelo presidente 78 

da reunião assinada79 
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