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Às quatorze horas e cinco minutos do dia vinte e quatro de agosto de dois mil e vinte e um, por meio 1 

remoto 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 Sousa, 3 

Chefe do Departamento de Contabilidade de Macaé (MCT) e Presidente da Reunião, Erica Jann 4 

Velozo, Jonathas Coelho Queiroz da Silva, Mauro Silva Florentino, Sylvio Merhy de Carvalho, Dario 5 

Bezerra de Andrade, João Antonio Salvador de Souza, Maycon Peter da Rosa, Roberto Pires Soares 6 

Junior, Flávio Marcos Silva Sarandy, Angelo Mario do Prado Pessanha, Vanuza Silva Figueiredo, 7 

Marcio Márvilla Pimenta, Marina de Oliveira Guimarães e do discente, representante do Diretório 8 

Acadêmico de Ciências Contábeis de Macaé, Gustavo Gomes para deliberarem sobre: 1. Apreciação 9 

e deliberação da Ata da Plenária Departamental de 29 junho de 2021; 2. Apresentação da 10 

professora substituta Marina de Oliveira, recém-contratada pela Universidade para atuar no 11 

Departamento de Contabilidade de Macaé; 3. Apreciação e deliberação quanto à proposta de 12 

alocação da vaga para professor efetivo concedida pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e 13 

Extensão da Universidade ao Departamento de Contabilidade de Macaé; 4. Constituição de 14 

Banca para Concurso de Professor Efetivo para o Departamento de Contabilidade de Macaé; 15 

5. Apreciação e deliberação do Programa de Extensão "Educação e Inclusão", a pedido do 16 

professor Mauro; 6. Assuntos gerais. Conferido o número de presentes e havendo quórum o 17 

Presidente da reunião deu início a mesma. O professor Gabriel em primeiro lugar agradeceu a todos 18 

pelo comparecimento à reunião e em seguida leu a pauta da reunião. Depois o presidente da reunião 19 

chamou os pontos da pauta, quais sejam: 1. Apreciação e deliberação da Ata da Plenária 20 

Departamental de junho de 2021: a Plenária aprovou por unanimidade a ata da Reunião 21 

Departamental Ordinária do mês de junho de 2021 realizada em vinte e nove de junho de 2021.2. 22 

Apresentação da professora substituta Marina de Oliveira, recém contratada pela 23 

Universidade para atuar no Departamento de Contabilidade de Macaé: Antes de passar a palavra 24 

à professora, o presidente da Reunião fez uma breve introdução dizendo que a professora Marina 25 

havia sido aprovada no concurso realizado pelo Departamento de Contabilidade de Niterói  e que o 26 

aproveitamento de candidato de concurso realizado por outro Departamento havia sido aprovado pela 27 

Plenária do Departamento de Contabilidade de Macaé anteriormente. Foi informado ainda pelo 28 

presidente da reunião que, após o processo de contratação e alocação, a professora já estava 29 

ministrando aulas em nosso Departamento. Em seguida passou a palavra à professora Marina. A 30 

professora Marina cumprimentou a todos e agradeceu o modo como foi recebida no Departamento. 31 

A professora afirmou o prazer de fazer parte da equipe da Universidade Federal Fluminense e se 32 

colocou à disposição de todos no que puder contribuir. Ela informou que é formada em Ciências 33 

Contábeis pela Universidade Estácio de Sá – UNESA e que está terminando o curso de Engenharia 34 

de Produção e Ciências Econômicas pela Universidade Cândido Mendes. Ela informou que que 35 

possui mestrado em Ciências Contábeis, pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ.A 36 

professora Marina informou também que possui duas Pós-graduações pela UFF: Gestão Pública e 37 

Finanças Econômica, além de possuir MBA em Gestão de Projetos pela Universidade de São Paulo 38 

- USP, Engenharia Econômica e Finanças e Planejamento pela UERJ e que está cursando doutorado 39 

em Engenharia de Produção pelo CEFET-RIO. Ela explicou que a formação dela é extensa devido a 40 

querer adquirir maior conhecimento para poder fornecer a maior formação possível para passar para 41 

os alunos. No curso de Contabilidade de Macaé ela está ministrando as disciplinas de Tópicos 42 

Especiais II, Cálculo Atuarial e Contabilidade e Legislação Empresarial. O professor Gabriel fez uma 43 

rápida apresentação dos componentes do Departamento de Contabilidade de Macaé. Todos os 44 

presentes deram as boas-vindas à professora Marina.3. Apreciação e deliberação quanto à proposta 45 



de alocação da vaga para professor efetivo concedida pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e 46 

Extensão da Universidade ao Departamento de Contabilidade de Macaé: o professor Gabriel 47 

explicou que, entre nove vagas de docentes autorizadas e distribuídas pelo Conselho de Ensino, 48 

Pesquisa e Extensão (CEPEX), duas foram oferecidas para o nosso Instituto de Ciências da Sociedade 49 

de Macaé - ICM. Uma dessas vagas foi para o Departamento de Direito e a outra para o Departamento 50 

de Ciências Contábeis. O professor Gabriel informou que recentemente foi autorizado pela Pró-51 

reitoria de Gestão de Pessoas - PROGEPE o início dos procedimentos para abertura de concurso 52 

público. O professor Gabriel expôs que, se acelerarmos os procedimentos, teremos condição de iniciar 53 

o processo do concurso nesse ano e assim aproveitar o que a PROGEPE chama de “janela” no 54 

calendário emitido por ela. Ele informou que se conseguirmos fazer a abertura do processo entre 55 

setembro e o final de outubro conseguiremos realizar a aplicação das provas para o meio do próximo 56 

ano. O professor Gabriel comentou que entrou em contato com a Coordenação do Curso de Ciências 57 

Contábeis, que é responsável pelo projeto pedagógico do curso, para que fosse feito um levantamento 58 

sobre qual seria a possível alocação dessa vaga. Então, o professor Gabriel passou a palavra à 59 

professora Érica, que é a Coordenadora do curso de Ciências Contábeis, que expôs sua proposta. A 60 

professora Érica informou a carga horária do curso de Ciências Contábeis e a divisão dessa carga 61 

horária pelas disciplinas que compõem o curso e que cinco disciplinas de sessenta horas são voltadas 62 

para a área de exatas. A professora Erica informou que isso representa dez por cento da carga horária 63 

total do curso e que o departamento não possui professores para essas disciplinas. A professora Erica 64 

informou que o Departamento de Administração de Macaé, bem como o Departamento de 65 

Contabilidade de Niterói, tem auxiliado ao Departamento de Contabilidade de Macaé ministrando 66 

essas disciplinas. A professora Erica relatou que ultimamente tem havido muitos problemas como, 67 

por exemplo, mudança de horário das disciplinas pelo Departamento de Administração depois do 68 

horário já haver sido esquematizado, o que tem gerado um desgaste grande com os alunos, turmas 69 

com muitos alunos e também que, caso futuramente seja aberto um curso de pós-graduação ou 70 

mestrado pelo Departamento, será preciso um professor com grau de doutor em Matemática ou 71 

Estatística ou perfil de pós-graduação na área de exatas. A professora Érica lembrou que com a volta 72 

do afastamento para doutorado, no início do próximo ano, da professora Vanuza e do professor 73 

Marcio, o quadro de Contadores ficará completo. A professora Érica lembrou também que no 74 

próximo ano o professor Sylvio se aposentará compulsoriamente e que a reposição da vaga deixada 75 

por ele demorará um pouco a ser preenchida. Sendo assim, a professora Érica avalia que um professor 76 

formado em Matemática talvez possa ajudar nessa carência. Exposto tudo isso, a professora Erica 77 

então propôs que no concurso que será aberto seja solicitado que o candidato tenha graduação em 78 

Administração, Ciências Atuariais, Matemática, Estatística, Economia e Engenharia de Produção e 79 

mestrado e doutorado em Matemática, Estatística e Ciências Atuariais. Após deliberação entre os 80 

docentes presentes foi acordado que a área do concurso será Matemática, Métodos Quantitativos e 81 

Estatística aplicados à Contabilidade. Quanto à formação do candidato houve apresentação de duas 82 

propostas. A primeira proposta, feita pela professora Erica, exigia que, para participar do concurso, o 83 

candidato tenha graduação, mestrado e doutorado em Matemática e/ou Estatística e/ou Ciências 84 

Atuariais e/ou Engenharia de Produção e/ou Economia e/ou Administração, podendo as formações 85 

serem combinadas entre si. A segunda proposta, feita pelo professor Roberto, propunha que, para 86 

participar do concurso, o candidato tenha graduação em Matemática e/ou Estatística e/ou Ciências 87 

Atuariais e/ou Engenharia de Produção e/ou Economia e/ou Administração e/ou Ciências Contábeis, 88 

podendo, caso o candidato não possua graduação em Atuária, Estatística e Matemática, visto que 89 

estas capacitações são o objetivo principal do concurso, apresentá-las por formação em mestrado ou 90 

doutorado.O professor Gabriel colocou as duas propostas em votação e pediu que os votos fossem 91 

apresentados pelos presentes no chat da sala em que estava sendo realizada a plenária. Após a votação, 92 

foi apurado pela Secretaria do Departamento que votaram na proposta um, da professora Érica, os 93 

professores: Érica, Angelo, João, Dário, Flávio, Mauro e o discente Gustavo Gomes. Votaram na 94 

proposta dois, do professor Roberto, os professores: Roberto, Maycon, Jonathan e Márcio. O 95 

professor Sylvio e a professora Vanuza se abstiveram de votar. Sendo assim, a proposta número um, 96 

da professora Erica, por maioria dos votos, foi a vencedora. Então, após apreciação e deliberação, a 97 

Plenária definiu que a alocação da vaga para professor efetivo concedida pelo Conselho de Ensino, 98 

Pesquisa e Extensão da Universidade ao Departamento de Contabilidade de Macaé será para a área 99 

de Matemática, Métodos Quantitativos e Estatística aplicados à Contabilidade exigindo graduação, 100 

mestrado e doutorado em Matemática e/ou Estatística e/ou Ciências Atuariais e/ou Engenharia de 101 



Produção e/ou Economia e/ou Administração, podendo as graduações e formações serem combinadas 102 

entre si. 4. Constituição de Banca para Concurso de Professor Efetivo para o Departamento de 103 

Contabilidade de Macaé: o professor Gabriel explicou que, de acordo com a legislação, a banca 104 

para o concurso será constituída por cinco membros que possuam grau de Doutor, sendo que três 105 

desses membros deverão ser de instituições externas e distintas entre si e dois docentes internos ou 106 

seja, da Universidade Federal Fluminense. Além disso deverá haver um membro suplente externo e 107 

um membro suplente interno. A professora Erica informou que entrou em contato com algumas 108 

pessoas de Instituições externas à Universidade Federal Fluminense. Ela informou que convidou e 109 

que aceitaram o convite os seguintes professores: José Alonso Borba, da Universidade Federal de 110 

Santa Catarina, Patrícia Maria Bortolon, da Universidade Federal do Espírito Santo e Carla Macedo 111 

Velloso dos Santos, da Universidade Federal do Amazonas para serem titulares da banca além do 112 

professor Carlos Eduardo Lopes da Silva, da Universidade Federal do Rio de Janeiro de Macaé, para 113 

participar como suplente da banca. Quanto aos membros internos, a professora Erica fez o convite os 114 

professores do Departamento de Contabilidade de Macaé: João e Sylvio para serem titulares e ao 115 

professor Angelo para ficar como suplente. Os professores João, Sylvio e Angelo aceitaram o convite. 116 

A Banca para o concurso ficou então composta por : José Alonso Borba, da Universidade Federal de 117 

Santa Catarina, Patrícia Maria Bortolon, da Universidade Federal do Espírito Santo e Carla Macedo 118 

Velloso dos Santos, da Universidade Federal do Amazonas, Sylvio Merhy de Carvalho, da 119 

Universidade Federal Fluminense de Macaé e João Antonio Salvador de Souza, da Universidade 120 

Federal Fluminense de Macaé para serem titulares da banca e tendo como professores suplentes : 121 

Angelo Mario do Prado Pessanha, da Universidade Federal Fluminense de Macaé e Carlos Eduardo 122 

Lopes da Silva, da Universidade Federal do Rio de Janeiro de Macaé. Sendo presidente da banca o 123 

professor João Antonio Salvador de Souza. A Plenária deliberou e aprovou a constituição da banca; 124 

5. Apreciação e deliberação do Programa de Extensão "Educação e Inclusão", a pedido do 125 

professor Mauro: O professor Gabriel deu a palavra ao professor Mauro que falou aos presentes que 126 

essa proposta surgiu quando chegou ao conhecimento dele o relato de que um aluno com necessidades 127 

especiais, que havia ingressado na UFF Macaé, não havia dado prosseguimento ao curso por não 128 

possuir recursos suficientes. Após esse episódio, o professor Mauro recebeu relatos de outros 129 

professores que também possuíam alunos com necessidades especiais. Professor Mauro ainda falou 130 

que como ele está fazendo seu doutorado na área de educação, inclusive já está escrevendo um projeto 131 

cujo assunto é sobre Educação e Inclusão, ele foi aconselhado a abrir um programa de extensão sobre 132 

o tema. Segundo ele, esse programa de extensão dará mais peso na hora de escrever a tese de 133 

doutorado. O professor Mauro informou que já há três webnários programados para novembro e 134 

dezembro desse ano e que todos serão informados no momento oportuno sobre isso. Para tanto ele 135 

solicita a aprovação dos presentes ao Programa de Extensão para que a Pró-reitoria de Extensão 136 

(PROEX) possa aprovar e ele conseguir dar continuidade ao programa principalmente perante a esses 137 

alunos com necessidades especiais. O professor Gabriel colocou em votação a proposta do professor 138 

Mauro e a Plenária aprovou o Programa de Extensão “Educação e Inclusão”. 6. Assuntos gerais: o 139 

professor Gabriel parabenizou ao professor João por ter sido eleito Chefe do Departamento de 140 

Contabilidade de Macaé para o próximo biênio, tendo ele como Sub-Chefe do Departamento de 141 

Contabilidade de Macaé, desejando-lhe uma boa gestão. O professor Gabriel informou que o 142 

resultado da avaliação da CPA 2020/1 já está disponível no site da Universidade. Ele informou 143 

também que no Forúm da PROGRAD, no início do mês, com os Chefes de departamento e 144 

Coordenadores de Curso, a Pro-Reitora da PROGRAD informou que não haverá retorno da aula 145 

presencial de forma obrigatória para esse ano. Ainda segundo o professor Gabriel, a Pro-Reitora 146 

informou que a previsão é voltar com aula presencial no próximo ano e que ela sinalizou para que os 147 

Departamentos e Colegiados de Curso começassem a refletir sobre a volta presencial das aulas, 148 

pensando nos protocolos de segurança. O professor Gabriel levou essa questão ao Diretor do ICM 149 

para que os cursos, juntamente com a direção, pensem sobre essa questão. Sem mais assuntos a 150 

discutir, o presidente da reunião professor Gabriel Augusto de Sousa agradeceu a presença dos 151 

presentes e foi dada por encerrada a reunião e, eu, Nilma de Fatima Bezerra de Moraes, lavrei esta 152 

ata que vai por mim e pelo presidente da reunião assinada. 153 

_______________________________                       _______________________________ 

      Nilma de Fátima Bezerra de Moraes                              Gabriel Augusto de Sousa 

Secretária do Departamento de Contabilidade de Macaé            Chefe de Departamento de Contabilidade de Macaé 


