
 

Serviço Público Federal 

Ministério da Educação 
 

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

 

Às quatorze horas e nove minutos do dia trinta de setembro de dois mil e vinte e um, por meio 1 

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

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

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

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

Sylvio Merhy de Carvalho, Dário Bezerra de Andrade, João Antonio Salvador de Souza, 6 

Maycon Peter da Rosa, Roberto Pires Soares Junior, Angelo Mario do Prado Pessanha  e dos 7 

discentes, representantes do Diretório Acadêmico de Ciências Contábeis de Macaé, Gustavo 8 

Gomes e Lauren Rabelo Fernandes para deliberarem sobre: 1. Apreciação e deliberação da 9 

ata da plenária departamental de agosto de 2021; 2. Ratificação e complemento de 10 

informações necessárias para registro do processo visando a realização do concurso 11 

público para professor efetivo aprovado pela Plenária Departamental de agosto de 2021 12 

(ratificação da área de conhecimento, da origem da vaga, da composição da banca e da 13 

formação exigida para os candidatos; inclusão das informações referentes à caga horária 14 

e novos componentes da banca); 3. Ratificação do nome da professora Érica Velozo 15 

como representante docente do MCT junto ao Grupo de Trabalho Local criado pelo 16 

Instituto de Ciências da Sociedade de Macaé (ICM) para planejamento de protocolos 17 

para retorno de atividades acadêmicas presenciais; 4. Indicação de docente para compor 18 

Comissão Organizadora da Agenda Acadêmica 2021, por solicitação do Diretor do ICM; 19 

5. Assuntos Gerais. Conferido o número de presentes e havendo quórum o Presidente da 20 

reunião deu início a mesma. O professor Gabriel em primeiro lugar agradeceu a todos pelo 21 

comparecimento à reunião e em seguida leu a pauta da reunião. Depois o presidente da reunião 22 

chamou os pontos da pauta, quais sejam: 1. Apreciação e deliberação da ata da plenária 23 

departamental de agosto de 2021: a Plenária aprovou por unanimidade a ata da Reunião 24 

Departamental Ordinária do mês de agosto de 2021 realizada em vinte e quatro de agosto de 25 

2021. 2. Ratificação e complemento de informações necessárias para registro do processo 26 

visando a realização do concurso público para professor efetivo aprovado pela Plenária 27 

Departamental de Agosto de 2021 (ratificação da área de conhecimento, da origem da 28 

vaga, da composição da banca e da formação exigida para os candidatos; inclusão das 29 

informações referentes à caga horária e novos componentes da banca): o professor 30 

Gabriel informou que houve alteração, por parte da Pró-reitoria de gestão de pessoas 31 

(PROGEPE) no cronograma de concursos da UFF. O calendário havia sido suspenso, mas que 32 

agora estava aberto novamente. O professor Gabriel informou que, para cadastrar o concurso 33 

que será realizado pelo Departamento de Contabilidade de Macaé no site da Coordenação de 34 

Pessoal Docente - CPD, serão necessários alguns dados a mais do que aqueles registrados na 35 

ata da Reunião Departamental de agosto de 2021.  Informou também que, por conta da 36 

alteração feita no calendário de concursos, alguns professores que participariam da banca do 37 

concurso do Departamento de Contabilidade de Macaé, não poderão participar. Sendo assim, 38 

conforme orientação da própria PROGEPE, o professor Gabriel propõe indicar um número 39 

maior de docentes para que, caso algum desses indicados fique impossibilitado de participar 40 

do concurso na ocasião, tenhamos um "banco de reservas" maior para utilizar. Sendo assim 41 

ele solicitou à Plenária a ratificação das seguintes informações: a - a área do concurso: será 42 



de Matemática, Métodos Quantitativos e Estatística aplicados à Contabilidade; b- a formação 43 

exigida para os candidatos: graduação, mestrado e doutorado em Matemática e/ou Estatística 44 

e/ou Ciências Atuariais e/ou Engenharia de Produção e/ou Economia e/ou Administração, 45 

podendo as graduações e formações serem combinadas entre si; c- classe: professor Adjunto; 46 

d - origem da vaga: vaga oriunda da Resolução CEPEx/UFF nº 225/2021, publicada no 47 

Boletim de Serviço nº131, seção III, p.142, em 16/07/2021. O professor Gabriel propôs à 48 

Plenária as seguintes informações para complementar: i- qual será o regime do candidato: 49 

Dedicação Exclusiva, 40 horas ou 20 horas; ii- alteração na banca do concurso: os nomes dos 50 

professores que permaneceriam na banca, conforme indicados na última plenária:  João 51 

Antônio Salvador de Souza (Departamento de Contabilidade de Macaé, da UFF) – Membro 52 

interno titular - Presidente, Sylvio Merhy de Carvalho (Departamento de Contabilidade de 53 

Macaé, da UFF) – Membro interno titular, Carla Macedo Velloso dos Santos (Departamento 54 

de Ciências Contábeis, da UFAM) – Membro externo titular , José Alonso Borba 55 

(Departamento de Ciências Contábeis, da UFSC) - Membro externo titular e  Ângelo Mário 56 

do Prado Pessanha (Departamento de Contabilidade de Macaé, da UFF) – Membro suplente . 57 

Os nomes que foram propostos para inclusão na banca são os seguintes: Patrícia Maria 58 

Bortolon (Departamento de Ciências Contábeis da UFES) – Membro externo titular, Nelson 59 

Hein (Universidade Regional de Blumenau – FURB) – Membro externo titular, Claudio 60 

Marcio Pereira da Cunha (Departamento de Administração da UFES) – Membro suplente, 61 

Alex Mussoi Ribeiro (Departamento de Ciências Contábeis da UFSC) – Membro suplente, 62 

Denize Demarche Minatti Ferreira (Departamento de Ciências Contábeis da UFSC) – 63 

Membro suplente e Lucas Martins Dias Maragno (Departamento de Ciências Contábeis da 64 

UFRJ) – Membro suplente. Após a apresentação dos nomes confirmados e indicados para a 65 

banca, o professor Sylvio perguntou sobre a formação dos professores que farão parte da 66 

banca e alertou sobre a necessidade de algum membro da banca ter formação em Matemática 67 

para o caso de algum candidato querer impugnar o concurso já que nenhum membro da banca 68 

possui essa formação. O professor Maycon propôs convidar o professor Nelson Hein, da 69 

FURB, que tem formação em Matemática. No mesmo instante, foi realizado contato por meio 70 

telefônico com o professor Nelson, o qual aceitou participar. Assim sendo, o professor João 71 

sugeriu que o professor Nelson fosse indicado como membro titular da banca e o professor 72 

José Alonso Borba passaria para a suplência. Sendo assim, os nomes dos professores que 73 

continuarão na banca, conforme indicados na última plenária, são: João Antônio Salvador de 74 

Souza (Departamento de Contabilidade de Macaé, da UFF) – Membro interno titular e 75 

Presidente da banca, Sylvio Merhy de Carvalho (Departamento de Contabilidade de Macaé 76 

da UFF) – Membro interno titular, Carla Macedo Velloso dos Santos (Departamento de 77 

Ciências Contábeis da Universidade Federal do Amazonas - UFAM) – Membro externo 78 

titular,  Ângelo Mário do Prado Pessanha (Departamento de Contabilidade de Macaé, da UFF) 79 

– Membro suplente. Os nomes que estarão sendo propostos para inclusão na banca são os 80 

seguintes: Patricia Maria Bortolon (Departamento de Ciências Contábeis da Universidade 81 

Federal do Espírito Santo - UFES) – Membro externo titular, Nelson Hein (Universidade 82 

Regional de Blumenau – FURB) – Membro externo titular, Claudio Marcio Pereira da Cunha 83 

(Departamento de Administração da Universidade Federal do Espírito Santo - UFES) – 84 

Membro suplente, Alex Mussoi Ribeiro (Departamento de Ciências Contábeis da 85 

Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC) – Membro suplente, Denize Demarche 86 

Minatti Ferreira (Departamento de Ciências Contábeis da Universidade Federal de Santa 87 

Catarina - UFSC) – Membro suplente e Lucas Martins Dias Maragno (Departamento de 88 

Ciências Contábeis da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ) – Membro suplente e 89 

José Alonso Borba (Departamento de Ciências Contábeis da Universidade Federal de Santa 90 

Catarina - UFSC) - Membro suplente. Então, o presidente da plenária colocou em discussão 91 

e votação e, após apreciação e deliberação, a Plenária definiu que: a- a área do concurso: será 92 

de Matemática, Métodos Quantitativos e Estatística aplicados à Contabilidade; b- a formação 93 

exigida para os candidatos: graduação, mestrado e doutorado em Matemática e/ou Estatística 94 



e/ou Ciências Atuariais e/ou Engenharia de Produção e/ou Economia e/ou Administração, 95 

podendo as graduações e formações serem combinadas entre si; c -  classe: professor Adjunto;  96 

d - origem da vaga: vaga oriunda da Resolução CEPEx/UFF nº225, publicada no Boletim de 97 

Serviço nº131, seção III, p.142, em 16/07/2021; d - regime do candidato: dedicação exclusiva–98 

DE; e - banca do concurso: João Antônio Salvador de Souza (Departamento de Contabilidade 99 

de Macaé, da UFF) – Membro interno titular e Presidente da banca, Sylvio Merhy de Carvalho 100 

(Departamento de Contabilidade de Macaé, da UFF) – Membro interno titular, Patrícia Maria 101 

Bortolon (Departamento de Ciências Contábeis, da UFES) – Membro externo titular, Nelson 102 

Hein, (Universidade Regional de Blumenau - FURB)- Membro externo titular, Carla Macedo 103 

Velloso dos Santos (Departamento de Ciências Contábeis, da UFAM) – Membro externo 104 

titular, Ângelo Mário do Prado Pessanha (Departamento de Contabilidade de Macaé, da UFF) 105 

– Membro suplente, Claudio Marcio Pereira da Cunha (Departamento de Administração, da 106 

UFES) – Membro suplente, Alex Mussoi Ribeiro (Departamento de Ciências Contábeis, da 107 

UFSC) – Membro suplente, Denize Demarche Minatti Ferreira (Departamento de Ciências 108 

Contábeis, da UFSC) – Membro suplente, Lucas Martins Dias Maragno (Departamento de 109 

Ciências Contábeis, da UFRJ) – Membro suplente e José Alonso Borba (Departamento de 110 

Ciências Contábeis da UFSC) - Membro suplente.; 3. Ratificação do nome da professora 111 

Érica Velozo como representante docente do MCT junto ao Grupo de Trabalho Local 112 

criado pelo Instituto de Ciências da Sociedade de Macaé (ICM) para planejamento de 113 

protocolos para retorno de atividades acadêmicas presenciais: a Plenária deliberou e 114 

aprovou o nome da professora Erica Velozo como representante docente do MCT junto ao 115 

Grupo de Trabalho Local criado pelo Instituto de Ciências da Sociedade de Macaé (ICM) para 116 

planejamento de protocolos para retorno de atividades acadêmicas presenciais; 4. Indicação 117 

de docente para compor Comissão Organizadora da Agenda Acadêmica 2021, por 118 

solicitação do Diretor do ICM: a Plenária aprovou a proposta feita pelo professor Gabriel 119 

de indicar o nome do docente para compor a Comissão Organizadora da Agenda Acadêmica 120 

2021 no próximo ano após o retorno dos professores Vanuza e Márcio que estão afastados 121 

para cursar o doutorado. 5. Assuntos Gerais. O professor Gabriel lembrou aos presentes 122 

quanto ao último dia de lançamento das notas no sistema. O professor Gabriel comunicou que 123 

as alocações das disciplinas do próximo período já foram realizadas e caso alguém tenha 124 

alguma dúvida é só entrar no site do Quadro de Horários. O professor Gabriel informou que 125 

o próximo período ainda será realizado por meio remoto visto que não há uma obrigatoriedade 126 

da Universidade para aula presencial embora já se tenha uma sinalização para planejamento 127 

do retorno ao presencial. Informou também que o Departamento de Contabilidade de Macaé 128 

continua contando com a colaboração, no ensino das disciplinas Contabilidade Pública e 129 

Fundamentos do Direito do Trabalho, ministradas, respectivamente, pelas professoras Miriam 130 

e Patrícia Cidade do Departamento de Atuária de Niterói. A professora Erica solicitou que os 131 

professores que possuem orientandos em trabalho de Fim de Curso e que ainda não 132 

encaminharam a ata de defesa e o trabalho para a Coordenação do curso que os orientem a 133 

enviarem a documentação para o email da Coordenação de Contábeis. A professora Erica 134 

comunicou que solicitou aos alunos, que iniciarão seus trabalhos de conclusão de curso no 135 

próximo semestre, que entrem em contato com o professor que ministra a área relacionada ao 136 

tema que irá defender e que os professores verifiquem se os alunos entraram em contato com 137 

eles. O professor Gabriel informou que a ausência da professora Marina foi justificada por ela 138 

ter uma prova da ANPEC no mesmo horário da plenária departamental. O presidente da 139 

plenária avisou, para aqueles que estão fazendo doutorado, que a UFF está fornecendo uma 140 

ajuda financeira. Em virtude de ser a última Reunião em que o professor Gabriel participou 141 

como Chefe do Departamento, antes de seu encerramento, cada um dos presentes à Reunião 142 

fez um agradecimento ao professor Gabriel pelo período em que esteve à frente da Chefia do 143 

Departamento de Contabilidade de Macaé. O professor Gabriel agradeceu a todos pelas 144 

palavras, pela oportunidade de ser eleito e de chefiar o MCT por este período. Sem mais 145 

assuntos a discutir, o presidente da reunião professor Gabriel Augusto de Sousa agradeceu 146 



mais uma vez pela presença de todos e foi dada por encerrada a reunião e, eu, Nilma de Fatima 147 

Bezerra de Moraes, lavrei esta ata que vai por mim e pelo presidente da reunião assinada. 148 

     _______________________________                               _______________________________ 

       Nilma de Fátima Bezerra de Moraes                               Gabriel Augusto de Sousa 

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

                    


