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Às quatorze horas e oito minutos do dia 29 de junho de dois mil e vinte e um, por meio remoto através 1 

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

de Macaé (MCT) com a presença dos seguintes professores: Gabriel Augusto de Sousa, Chefe do 3 

Departamento de Contabilidade de Macaé (MCT) e Presidente da Reunião, Jonathas Coelho Queiroz 4 

da Silva, Mauro Silva Florentino,   Sylvio Merhy de Carvalho, João Antônio Salvador de Souza, 5 

Maycon Peter da Rosa, Flávio Marcos Silva Sarandy e Vanuza Silva Figueiredo e do discente, 6 

representante do Diretório Acadêmico de Ciências Contábeis de Macaé, Gustavo Gomes, para 7 

deliberarem sobre: 1. Apreciação e deliberação da ata da Plenária Departamental de maio de 8 

2021; 2. Aprovação da alocação das vagas de bolsa para monitoria concedidas pela PROGRAD 9 

aos projetos de monitoria do Programa de Monitoria 2021; 3. Apreciação e deliberação do 10 

Parecer da Comissão de Avaliação de Progressão Funcional do Departamento de Contabilidade 11 

de Macaé referente à exigência apresentada pela CPPD ao processo de progressão funcional do 12 

professor Jonathas Coelho Queiroz da Silva (processo SEI nº 23069.156579/2020-27); 4.  13 

Apreciação e deliberação do Parecer da Comissão de Avaliação de Progressão Funcional do 14 

Departamento de Contabilidade de Macaé referente à exigência apresentada pela CPPD ao 15 

processo de progressão funcional da professora Vanuza da Silva Figueiredo (processo SEI nº 16 

23069.163137/2020-37); 5. Indicação de membros para composição da Comissão Eleitoral Local 17 

para Chefia e Subchefia do Departamento de Contabilidade de Macaé; 6. Assuntos Gerais. 18 

Conferido o número de presentes e havendo quórum o Presidente da reunião deu início a mesma. O 19 

professor Gabriel em primeiro lugar agradeceu a todos pelo comparecimento à reunião e em seguida 20 

leu a pauta da mesma. Depois o presidente da reunião chamou os pontos da pauta, quais sejam 1. 21 

Apreciação e deliberação da ata da Plenária Departamental de maio de 2021: a Plenária aprovou 22 

por unanimidade a ata da Reunião Departamental Ordinária do mês de maio de 2021 realizada em 23 

vinte e sete de maio de 2021; 2. Aprovação da alocação das vagas de bolsa para monitoria 24 

concedidas pela PROGRAD aos projetos de monitoria do Programa de Monitoria 2021: o 25 

professor Gabriel explicou que foram apresentados quatro projetos de monitoria: dois do professor 26 

Gabriel, um do professor Maycon e um da professora Miriam que, embora não pertença ao quadro de 27 

docentes do MCT, tem atuado em colaboração ao MCT na oferta da disciplina de Contabilidade 28 

Pública. O professor Gabriel informou que o Departamento solicitou o total de sete vagas à 29 

PROGRAD que, por sua vez, aprovou três dos quatro projetos e concedeu duas vagas de bolsa para 30 

monitoria ao Departamento. Essas vagas então foram distribuídas aos projetos que foram aprovados, 31 

uma vaga alocada com o projeto do professor Maycon e a outra vaga alocada com o projeto 32 

apresentado pelo professor Gabriel. O projeto da professora Miriam também foi aprovado e ela 33 

solicitou que o seu projeto fosse incluído em Monitoria Voluntária. As seleções já foram realizadas. 34 

No projeto de Monitoria de Custos, do professor Maycon, a discente Larissa foi aprovada. No projeto 35 

de monitoria de Gestão Pública, do professor Gabriel, a discente Beatriz é que ficou com a vaga. No 36 

projeto de Monitoria Voluntária, da professora Miriam, foi um discente de Niterói chamado 37 

Leonardo. O professor Gabriel explicou que o processo para seleção de Monitoria Voluntária foi 38 

aberto para alunos de Macaé e de Niterói mas só alunos de Niterói se inscreveram para a seleção. 39 

Exposto isso, o professor Gabriel solicitou à Plenária a aprovação ou não da distribuição das vagas 40 

autorizadas pela PROGRAD bem como a alocação das mesmas. A Plenária deliberou e aprovou a 41 

distribuição das vagas, a alocação das mesmas como exposto e o projeto de monitoria voluntária da 42 



professora Miriam. 3. Apreciação e deliberação do Parecer da Comissão de Avaliação de 43 

Progressão Funcional do Departamento de Contabilidade de Macaé referente à exigência 44 

apresentada pela CPPD ao processo de progressão funcional do professor Jonathas Coelho 45 

Queiroz da Silva (processo SEI nº 23069.156579/2020-27): o professor Gabriel explicou que o 46 

processo já estava na CPPD mas que foram  solicitadas algumas exigências como: ajuste no interstício 47 

do período a ser avaliado, inclusão de um Relatório de Atividade Docente (RAD) parcial para o ano 48 

de 2021 e uma nova apreciação da Comissão de Avaliação Departamental. O professor Mauro, 49 

membro da Comissão de Avaliação Departamental, informou que a Comissão de Avaliação aprovou 50 

o processo e aprovou a progressão funcional do professor Jonathas Coelho Queiroz da Silva (processo 51 

SEI nº 23069.156579/2020-27). A Plenária então deliberou e aprovou o parecer da Comissão de 52 

Avaliação Funcional e a progressão do professor Jonathas Coelho Queiroz da Silva (processo SEI nº 53 

23069.156579/2020-27). 4.  Apreciação e deliberação do Parecer da Comissão de Avaliação de 54 

Progressão Funcional do Departamento de Contabilidade de Macaé referente à exigência 55 

apresentada pela CPPD ao processo de progressão funcional da professora Vanuza da Silva 56 

Figueiredo (processo SEI nº 23069.163137/2020-37): o professor Gabriel explicou que o processo 57 

da professora Vanuza estava na CPPD e que foram apresentadas exigências quanto ao interstício do 58 

período a ser avaliado e a solicitação da inclusão do RAD de 2017. Assim, a Comissão de Avaliação 59 

Departamental se reuniu e emitiu um novo parecer, o qual foi favorável ao processo e à progressão 60 

funcional da professora Vanuza da Silva Figueiredo (processo SEI nº 23069.163137/2020-37). O 61 

professor Mauro, membro da Comissão de Avaliação Departamental, informou que a Comissão de 62 

Avaliação aprovou o processo e aprovou a progressão funcional da professora Vanuza. A Plenária 63 

então deliberou e aprovou o parecer e a progressão da professora Vanuza da Silva Figueiredo 64 

(processo SEI nº 23069.163137/2020-37; 5. Indicação de membros para composição da Comissão 65 

Eleitoral Local para Chefia e Subchefia do Departamento de Contabilidade de Macaé: o 66 

professor Gabriel leu a parte do Regulamento Eleitoral da Universidade que trata da eleição de Chefe 67 

e Subchefe de Departamento no qual consta que a Comissão Eleitoral deverá ser composta por dois 68 

docentes, um representante discente e um representante técnico administrativo. Sendo que os dois 69 

últimos que compõem a Comissão têm direito a suplentes. A Plenária indicou os nomes dos 70 

professores Mauro e Sylvio para representantes dos docentes; como representantes dos técnicos 71 

administrativos foram indicados Nilma Moraes, como titular, e Maycon Anchieta, como suplente. 72 

Devido à presença somente de um representante do Diretório Acadêmico à Reunião, a Plenária 73 

decidiu que o Diretório fará uma consulta ao corpo discente e posteriormente enviará formalmente 74 

para todos os docentes do Departamento de Contabilidade de Macaé os nomes de seus representantes 75 

para comporem a Comissão Eleitoral para Chefe e Subchefe do Departamento de Contabilidade de 76 

Macaé. 6. Assuntos Gerais: o professor Gabriel informou a todos que no calendário de reuniões do 77 

Departamento para o ano de 2021, aprovado em dezembro do ano passado, não houve previsão de 78 

Reunião Departamental para o mês de julho pois tradicionalmente é um período de recesso 79 

acadêmico. Assim, colocando a matéria em discussão, a Plenária decidiu que o calendário aprovado 80 

deve ser seguido, não havendo, portanto, Reunião Departamental Ordinária no mês de julho. Caso 81 

haja alguma matéria urgente a ser tratada, antes da próxima reunião definida no calendário, poderá 82 

ser convocada uma reunião extraordinária para tratar do assunto. O professor Gabriel informou que 83 

a professora Denise, Coordenadora do curso de Administração, pediu para confirmar se os 84 

representantes do Departamento de Contabilidade no Colegiado do curso de Administração, 85 

permanecerão os mesmos: professor Flávio, como titular e o professor Angelo, como suplente. O 86 

professor Flávio confirmou sua permanência como representante do MCT no Colegiado do curso de 87 

Administração. O professor João pediu a palavra para falar da Agenda Acadêmica. Ele informou que 88 

encaminhou email para os professores, apesar de faltar bastante tempo para o início da Agenda, 89 

comunicando que já podem enviar para ele propostas de temas a serem apresentados. O professor 90 

João informou que também encaminhou email para o Diretório Acadêmico que sugeriu alguns temas 91 

de palestras. O professor João comunicou que está aguardando respostas dos Diretórios de 92 

Administração e Direito sobre propostas de temas. Recebendo as respostas, o professor João enviará 93 

para os docentes os temas propostos para conhecimento. O professor João lembrou que o 94 



encerramento da Agenda Acadêmica ficará por conta do professor Daniel. O professor João informou 95 

que tentará trazer um professor comum aos três Departamentos para realizar alguma palestra. O 96 

professor Flávio solicitou que registrasse que ele nunca recebeu um email de convocação para 97 

nenhuma reunião do Colegiado do curso de Administração. O professor Gabriel disse que também 98 

nunca recebeu nenhuma manifestação por parte do Colegiado do curso de Administração pedindo 99 

para acionar os representantes do MCT no Colegiado. O professor Flávio perguntou aos professores 100 

presentes como eles estavam fazendo para resolver a seguinte situação: alguns alunos, por vezes, 101 

reclamam que o horário de trabalho dificulta a participação na aula on line e pedem para fazer o 102 

estudo de forma autônoma sem precisar participar das atividades síncronas. O professor Flávio 103 

gostaria de saber se o aluno pode não frequentar as atividades síncronas. O professor Gabriel 104 

respondeu que sim. O aluno pode não frequentar as atividades síncronas, visto que a Universidade 105 

não está exigindo presença dos estudantes durante este período em função da pandemia. Quanto a 106 

uma atividade avaliativa que se passa, como por exemplo um seminário, o professor Gabriel disse 107 

que a PROGRAD tem orientado que se dê preferência a avaliações assíncronas ou que se dê uma 108 

alternativa a essa avaliação. O professor Gabriel afirmou que a orientação da PROGRAD é que se dê 109 

preferência às avaliações assíncronas mas que se pode manter a avaliação síncrona também só que, 110 

nesse caso, se dá uma opção alternativa ao aluno que não puder participar no momento on line com 111 

o professor. O professor Mauro, para contextualizar, disse que em suas aulas, ministradas de forma 112 

síncrona, a presença é bastante baixa. Sem mais assuntos a discutir, o presidente da reunião professor 113 

Gabriel Augusto de Sousa agradeceu a presença dos presentes e foi dada por encerrada a reunião e, 114 

eu, Nilma de Fatima Bezerra de Moraes, lavrei esta ata que vai por mim e pelo presidente da reunião 115 

assinada.  116 
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