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Às quatorze horas e cinco minutos do dia primeiro de julho de dois mil e vinte e dois, por meio 1 

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

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

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

Reunião, Gabriel Augusto de Sousa, Erica Jann Velozo, Mauro Silva Florentino, Sylvio Merhy 5 

de Carvalho, Angelo Mário do Prado Pessanha, Dário Bezerra de Andrade, Márcio Marvilla 6 

Pimenta,Vanuza Silva Figueiredo e Roberto Pires Soares Junior para deliberarem sobre: 1. 7 

Apreciação e deliberação da Ata seis da Plenária Ordinária realizada dezesseis de maio de 8 

dois mil e vinte e dois; 2. Apreciação e deliberação da Ata sete da Plenária Extraordinária 9 

realizada em seis de junho de dois mil e vinte e dois; 3. Ratificação da Ata oito ad 10 

referendum, exarada em sete de junho de dois mil e vinte e dois, a pedido do professor 11 

Mauro; 4. Apreciação e deliberação sobre o parecer nº 0878055/2022/MCT da Comissão 12 

de Avaliação de Progressão Funcional referente ao processo SEI nº 23069.170388/2022-30, 13 

a respeito da Progressão Funcional do professor Dario Bezerra de Andrade; 5. Apreciação 14 

e deliberação sobre o parecer nº 0869930/2022/MCT da Comissão de Avaliação de 15 

Progressão Funcional referente ao processo SEI nº23069.168718/2022-27, a respeito da 16 

Progressão Funcional do professor Flávio Marcos Silva Sarandy; 6. Apreciação e 17 

deliberação sobre o parecer nº 0868466/2022/MCT da Comissão de Avaliação de 18 

Progressão Funcional referente ao processo SEI 23069.168868/2022-31, a respeito da 19 

Progressão Funcional do professor Mauro Silva Florentino; 7. Apreciação e deliberação 20 

sobre o programa de extensão intitulado "Educação e inclusão"; 8. Indicação do professor 21 

Márcio para substituir o professor Sylvio na Comissão para Avaliação de Progressão 22 

Funcional do Departamento de Contabilidade de Macaé-MCT; 9. Autorização do 23 

departamento para que os professores Angelo, João, Márcio e Vanuza integrem o corpo 24 

docente da pós-graduação stricto sensu em Planejamento Regional e Desenvolvimento, a 25 

ser futuramente oferecida pelo Departamento de Administração de Macaé, a pedido do 26 

professor Ailton; 10. Indicação dos nomes para compor a Grupo de Trabalho de análise 27 

da viabilidade para implementação de pós-graduação lato sensu, a pedido do 28 

Departamento de Contabilidade e com apoio do Departamento de Administração de 29 

Macaé; 11. Aprovação do quadro de horários para o segundo semestre letivo de dois mil e 30 
vinte e dois; 12. Assuntos gerais. O professor João Antônio iniciou a reunião com a leitura dos 31 

pontos da pauta e em seguida os chamou, quais sejam: 1. Apreciação e deliberação da Ata seis 32 

da Plenária Ordinária realizada em dezesseis de maio de dois mil e vinte e dois: o professor 33 

João Antônio informou que em vinte e três de junho de dois mil e vinte e dois foi encaminhada, 34 

por e-mail, a versão da Ata seis para leitura prévia. Em seguida, questionou aos professores 35 

presentes se teriam alguma sugestão de modificação. Não havendo manifestação, o professor 36 

João Antônio colocou em votação a ata do mês de maio. A Plenária aprovou a Ata da Reunião 37 

Ordinária do Departamento de Contabilidade de Macaé (MCT) de dezesseis de maio de dois mil 38 

e vinte e dois. O professor João Antônio informou ainda que a mesma seguirá para arquivo e 39 

será disponibilizada no portal de atas da UFF. 2. Apreciação e deliberação da Ata sete 40 



da Plenária Extraordinária realizada em seis de junho de dois mil e vinte e dois: O 41 

professor João informou que no dia vinte e três de junho de dois mil e vinte e dois foi 42 

encaminhada, por e-mail, a versão da Ata sete para leitura prévia e que a ata tratava da resposta 43 

a consulta realizada a PROGRAD a respeito do retorno ao trabalho no modo presencial 44 

apresentado na Instrução Normativa PROGEPE/UFF nº 21, de maio de 2022. Em seguida, o 45 

professor João Antônio perguntou aos professores presentes se teriam alguma sugestão de 46 

modificação. Não havendo manifestação, o professor João Antônio colocou em votação a ata 47 

sete da Plenária Extraordinária realizada em seis de junho de dois mil e vinte e dois. A Plenária 48 

aprovou a Ata da Plenária Extraordinária realizada em seis de junho de dois mil e vinte e dois. 49 

O professor João Antônio informou que a mesma seguirá para arquivo e será disponibilizada no 50 

portal de atas da UFF. 3. Ratificação da Ata oito ad referendum, exarada em sete de junho 51 

de dois mil e vinte e dois a pedido do professor Mauro: no dia vinte e três de junho de dois 52 

mil e vinte e dois foi encaminhada, por e-mail, a versão da Ata oito para leitura prévia. O 53 

professor João Antônio informou que a ata trata do projeto Pré-Vestibular Social do 54 

ICM/MCT/UFF para o período de dois mil e vinte e dois a dois mil e trinta, sob a coordenação 55 

do professor Mauro. Em seguida o professor João Antônio passou a palavra para o professor 56 

Mauro para suas considerações. O professor Mauro informou que esse projeto já tem algum 57 

tempo e estava sob a coordenação da professora Andrea Osório e com sua saída, o professor 58 

Mauro passou a ser o Coordenador. O professor Mauro explicou que para continuidade do 59 

projeto é necessário que anualmente conste em ata a aprovação da Plenária a continuidade do 60 

mesmo. O professor Mauro informou que nos últimos dois anos, devido à pandemia, essa 61 

aprovação não foi requerida. O professor Mauro explicou ainda que o projeto não teve muita 62 

movimentação nesse período apesar de ter sido conduzido remotamente, mas que agora o 63 

projeto será plenamente reativado, inclusive com algum tipo de fomento que ele está tentando 64 

conseguir. O professor João Antônio questionou aos professores presentes se teriam alguma 65 

sugestão de modificação na ata ad referendum ou algum questionamento a ser feito ao professor 66 

Mauro. Não havendo manifestações, o professor João Antônio colocou em votação a ata ad 67 

referendum, exarada em sete de junho de dois mil e vinte e dois. A Plenária então ratificou a ata 68 

ad referendum exarada em sete de junho de dois mil e vinte e dois. O professor João Antônio 69 

informou que a mesma seguirá para arquivo e será disponibilizada no portal de atas da UFF. 70 

Antes de chamar os pontos quatro, cinco e seis o professor João Antônio informou que a 71 

elaboração das linhas da ata que tratam de progressão seguem a NOTA TÉCNICA Nº 72 

001/2021/CPPD/GAR/UFF. Em seguida, chamou o item quatro: 4. Apreciação e deliberação 73 

sobre o parecer nº 0878055/2022/MCT da Comissão de Avaliação de Progressão Funcional 74 

referente ao processo SEI nº 23069.170388/2022-30, a respeito da Progressão Funcional do 75 
professor Dario Bezerra de Andrade: o professor João Antônio informou que este parecer 76 

está relacionado a avaliação de desempenho docente com fins de homologação de Progressão 77 

funcional do docente Dário Bezerra de Andrade, Classe C, Nível IV, lotado no Departamento de 78 

Contabilidade de Macaé (MCT), referente ao interstício 12/08/2020 a 12/08/2022. Em seguida 79 

passou a palavra para os membros da Comissão de Avaliação para considerações. O professor 80 

Angelo, membro da Comissão de Avaliação de Progressão Funcional, informou que após 81 

análise dos documentos constantes no processo nº 23069.170388/2022-30, do professor Dário 82 

Bezerra de Andrade, a Comissão de Avaliação de Progressão funcional emitiu o parecer nº 83 

0878055/2022/MCT, APROVANDO sua progressão funcional. O professor João Antônio 84 

colocou em discussão para que os demais professores fizessem suas considerações. Não 85 

havendo manifestação o presidente da Reunião colocou em votação o parecer da Comissão. 86 

Então a Plenária Departamental APROVOU o parecer nº 0878055/2022/MCT da Comissão de 87 

Avaliação de Progressão Funcional do docente Dário Bezerra de Andrade, para Classe C, Nível 88 

IV. 5. Apreciação e deliberação sobre o parecer nº 0869930/2022/MCT da Comissão de 89 

Avaliação de Progressão Funcional referente ao processo SEI nº23069.168718/2022-27 , 90 
a respeito da Progressão Funcional do professor Flávio Marcos Silva Sarandy: o professor 91 

João Antônio informou que este parecer está relacionado a avaliação de desempenho docente 92 

com fins de homologação de Progressão funcional do docente Flávio Marcos Silva Sarandy, 93 

Classe C, Nível III, lotado no Departamento de Contabilidade de Macaé (MCT), referente ao 94 

interstício 26/08/2018 a 26/08/2020. Em seguida passou a palavra para os membros da 95 

Comissão de Avaliação para considerações. O professor Angelo, membro da Comissão de 96 



Avaliação de Progressão Funcional, informou que após análise dos documentos constantes no 97 

processo nº 23069.168718/2022-27, do professor Flávio Marcos Silva Sarandy, a Comissão de 98 

Avaliação de Progressão funcional emitiu o parecer nº 0869930/2022/MCT, APROVANDO sua 99 

progressão funcional. O professor João Antônio colocou em discussão para que os demais 100 

professores fizessem suas considerações. Não havendo manifestação o presidente da Reunião 101 

colocou em votação o parecer da Comissão. Então a Plenária Departamental APROVOU o 102 

parecer nº 0869930/2022/MCT da Comissão de Avaliação de Progressão Funcional do docente 103 

Flávio Marcos Silva Sarandy, para a Classe C, Nível III. 6. Apreciação e deliberação sobre o 104 

parecer nº 0868466/2022/MCT da Comissão de Avaliação de Progressão Funcional 105 

referente ao processo SEI 23069.168868/2022-31, a respeito da Progressão Funcional do 106 
professor Mauro Silva Florentino: o professor João Antônio informou que este parecer está 107 

relacionado a avaliação de desempenho docente com fins de homologação de Progressão 108 

funcional do docente Mauro Silva Florentino, Classe C, Nível IV, lotado no Departamento de 109 

Contabilidade de Macaé (MCT), referente ao interstício 10/08/2020 a 10/08/2022. Em seguida 110 

passou a palavra para os membros da Comissão de Avaliação para considerações. O professor 111 

Angelo, membro da Comissão de Avaliação de Progressão Funcional, informou que após 112 

análise dos documentos constantes no processo nº 23069.168868/2022-31, do professor Mauro 113 

Silva Florentino, a Comissão de Avaliação de Progressão funcional emitiu o parecer nº 114 

0868466/2022/MCT, APROVANDO sua progressão funcional. O professor João Antônio 115 

colocou em discussão para que os demais professores fizessem suas considerações. Não 116 

havendo manifestação o presidente da Reunião colocou em votação o parecer da Comissão. 117 

Então a Plenária Departamental APROVOU o parecer nº 0868466/2022/MCT da Comissão de 118 

Avaliação de Progressão Funcional do docente Mauro Silva Florentino, para Classe C, Nível 119 

IV. 7. Apreciação e deliberação sobre o programa de extensão intitulado "Educação e 120 

inclusão": o presidente da reunião passou a palavra para o professor Mauro que é o proponente 121 

do programa para que fizesse suas considerações. O professor Mauro informou que se trata de 122 

um programa ligado a sua tese de doutorado e que esse projeto vem sendo executado desde o 123 

ano passado embora com pouca atuação. O professor Mauro explicou que o objetivo maior da 124 

criação desse programa era contribuir relevantemente para sua tese de doutorado e também para 125 

proporcionar debates, conversas, oficinas, etc., para tentar trazer frutos para o Instituto de 126 

Ciências da Sociedade de Macaé (ICM) e também para Universidade Federal Fluminense (UFF) 127 

como um todo, no sentido de tentar melhor um pouco essa parte da educação especial no ensino 128 

superior que, embora preconize na legislação, não existe nenhum investimento nesse sentido. 129 

Após as considerações do professor, o presidente da Reunião perguntou se mais algum membro 130 

do departamento teria alguma consideração a fazer. Não havendo manifestações, o presidente da 131 

Reunião colocou em votação a aprovação do programa de extensão intitulado "Educação e 132 

inclusão" sobre a responsabilidade do professor Mauro. A Plenária então Aprovou o programa 133 

de extensão intitulado "Educação e inclusão". 8. Indicação do professor Márcio para 134 

substituir o professor Sylvio na Comissão para Avaliação de Progressão Funcional do 135 
Departamento de Contabilidade de Macaé-MCT: O professor João Antônio explicou que 136 

devido a iminência da aposentadoria do professor Sylvio, e após contato com o referido 137 

professor, o departamento indica o professor Márcio para compor a Comissão para Avaliação de 138 

Progressão Funcional do Departamento de Contabilidade de Macaé (MCT) em substituição ao 139 

professor Sylvio. Assim, a nova comissão será formada pelos professores, Angelo, Mauro e 140 

Márcio, sendo da presidência do primeiro. O professor João Antônio perguntou aos professores 141 

envolvidos, Sylvio e Márcio, se teriam algum comentário a fazer. O professor Sylvio desejou 142 

boa sorte ao professor Márcio. O professor Angelo agradeceu ao professor Sylvio todos esses 143 

anos em que contribuiu para o funcionamento da Comissão. O professor João Antônio colocou 144 

em votação a indicação do professor Márcio para substituir o professor Sylvio na Comissão para 145 

Avaliação de Progressão Funcional do MCT. A Plenária então aprovou a indicação do professor 146 

Márcio para substituir o professor Sylvio na Comissão para Avaliação de Progressão Funcional 147 

do Departamento de Contabilidade de Macaé (MCT). 9. Autorização do departamento para 148 

que os professores Angelo, João, Márcio e Vanuza integrem o corpo docente da pós-149 

graduação stricto sensu em Planejamento Regional e Desenvolvimento, a ser futuramente 150 
oferecida pelo Departamento de Administração de Macaé, a pedido do professor Ailton: O 151 

professor João Antônio informou que nos dias vinte e três de maio e vinte e um de junho de dois 152 



mil e vinte e dois, o professor Ailton, do Departamento de Administração de Macaé, solicitou 153 

que o departamento de Contabilidade de Macaé (MCT) autorizasse e aprovasse em plenária os 154 

professores Angelo, João, Márcio e Vanuza para participarem do programa de pós stricto senso 155 

do curso de Administração de Macaé. O professor João Antônio informou ainda que este 156 

programa ainda está em fase de pedido, ou seja, ainda será solicitada sua abertura. O professor 157 

João Antônio informou também que, por experiências passadas, o professor Ailton o havia 158 

informado que uma das recusas anteriores a instituição da pós no curso de Administração de 159 

Macaé, foi o fato de não haver liberação dos departamentos para que os professores lecionassem 160 

no programa. Esse foi o motivo pelo qual o professor Ailton solicitou que inserisse esse ponto 161 

na pauta. O professor João Antônio informou que o professor Ailton disse que havia conversado 162 

individualmente com cada docente e que, ainda segundo o professor, essa será uma pós on-line 163 

e não obstante, a liberação, mesmo que não sendo imediata dos professores, não interferirá em 164 

suas horas aulas junto ao departamento. O professor Mauro disse que não se recordava de em 165 

momento algum ter sido solicitado para ser colocado essa pauta em reunião Departamental. O 166 

professor Gabriel informou que durante o período em que foi chefe do Departamento de 167 

Contabilidade de Macaé não houve nenhuma solicitação desse tipo. Após as considerações, o 168 

professor João Antônio colocou em votação a autorização do departamento para a liberação dos 169 

professores para integrar o corpo docente da pós-graduação stricto sensu em Planejamento 170 

Regional e Desenvolvimento, a ser futuramente oferecida pelo Departamento de Administração 171 

de Macaé. A Plenária então Aprovou a liberação dos professores Angelo, João, Márcio e 172 

Vanuza para integrarem o corpo docente da pós-graduação stricto sensu em Planejamento 173 

Regional e Desenvolvimento, a ser futuramente oferecida pelo Departamento de Administração 174 

de Macaé. 10. Indicação dos nomes para compor a Grupo de Trabalho de análise da 175 

viabilidade para implementação de pós-graduação lato sensu, a pedido do Departamento 176 
de Contabilidade e com apoio do Departamento de Administração de Macaé: o professor 177 

João Antônio expôs que o professor Ailton informou que, em paralelo ao pedido para 178 

implementação da pós-graduação stricto sensu em Planejamento Regional e Desenvolvimento, 179 

o Departamento de Administração de Macaé estuda o pedido de uma pós-graduação lato sensu. 180 

O professor João Antônio informou que com isso, o departamento de Contabilidade de Macaé 181 

teve a iniciativa e propõe a criação de um Grupo de Trabalho para estudar a viabilidade da 182 

implementação de uma pós lato sensu em Contábeis ou em parceria com o departamento de 183 

Administração de Macaé. Continuou informando que o intuito é aproveitar a sinergia entre os 184 

departamentos. O professor João Antônio explicou que é um projeto de médio e longo prazo, 185 

mas que deve ser formalmente analisado. O professor João Antônio solicitou que os que 186 

tivessem interesse em participar desse Grupo e Trabalho que se manifestassem. Após as 187 

discussões os nomes indicados para compor o Grupo de Trabalho foram os professores: Márcio, 188 

Gabriel e João, sendo da presidência do primeiro. A Plenária então Aprovou os nomes dos 189 

professores Márcio, Gabriel e João, sendo a presidência do primeiro, para comporem o Grupo 190 

de Trabalho de análise da viabilidade para implementação de pós-graduação lato sensu. 11. 191 

Aprovação do quadro de horários para o segundo semestre letivo de dois mil e vinte e 192 
dois: O professor João Antônio informou que no dia vinte e três de junho de dois mil e vinte e 193 

dois foi encaminhado, por e-mail, o quadro de horários para o segundo semestre de dois mil e 194 

vinte e dois para leitura prévia. Informou ainda que o mesmo foi elaborado respeitando as 195 

demandas da coordenação e considerando o histórico de disciplinas dos professores, bem como, 196 

tentando alocar, na medida do possível, suas demandas. O professor João Antônio ressaltou que, 197 

até onde vai o entendimento do Departamento, as aulas serão todas presenciais não havendo a 198 

possibilidade do ensino híbrido nem remoto. Em seguida o professor João Antônio perguntou 199 

aos professores se teriam alguma consideração a ser feita sobre o tema. Após as manifestações, 200 

o professor João Antônio colocou em votação a aprovação do quadro de horários para o 201 

segundo semestre letivo de dois mil e vinte e dois. A Plenária então Aprovou o quadro de 202 

horários para o segundo semestre letivo de dois mil e vinte e dois. 12. Assuntos gerais: o 203 

professor João Antônio informou que, para atender a uma demanda da Direção do Instituto, 204 

precisa saber dos professores se, e em quais dias, pretendem utilizar a sala de informática. O 205 

professor João Antônio informou que essa resposta não precisa ser oficializada agora, mas 206 

necessita dessa resposta até a próxima terça-feira quando encaminhará para a Direção o quadro 207 

de horários. O professor João Antônio solicitou à Coordenação que indicasse quais as 208 



disciplinas demandarão as salas batizadas como Maracanã para que, quando for informar o 209 

quadro de horários a Direção, possa solicitar as salas. O professor João Antônio informou ainda 210 

que na reunião de Colegiado de Unidade realizada ontem, trinta de junho, foi votado, e 211 

aprovado a parceria e execução do Projeto de Extensão "Implementando Laboratórios de 212 

Educação Matemática Inclusivos (LEMi) em dois Campi interiorizados da UFF", a pedido das 213 

professoras Ana Kaleff e Érika Silos. As professoras explicaram que estão à disposição dos 214 

departamentos para auxiliar, principalmente, em conteúdos de matemática básica. O professor 215 

João Antônio informou que esse evento pode ser aproveitado pela Coordenação do curso. A 216 

professora Erica informou que começarão a ter reuniões sobre o ENADE e cadastramento de 217 

alunos assim que o sistema abrir. Ela solicitou aos professores que incentivem seus alunos a 218 

participarem do ENADE. A professora Erica informou que ainda não há nenhuma comunicação 219 

da divisão de avaliação do MEC sobre a avaliação do Departamento de Contabilidade de 220 

Macaé. A professora Erica solicitou aos professores que enviem a lista de defesa dos Trabalhos 221 

de Conclusão de Curso dos seus orientandos, pois é necessário dar publicidade ao fato. A 222 

professora Erica solicitou aos professores que fiquem atentos pois nesse semestre ainda não 223 

conta a reprovação para o aluno e alguns alunos estão fazendo solicitações que não estão 224 

contempladas no Regulamento do curso. A professora Erica solicitou que se os professores 225 

forem fazer exceção a algum aluno, que a avise. A professora Erica disse também que o 226 

professor não é obrigado a fazer exceções que não estão no Regulamento do curso. O professor 227 

Sylvio disse que acha importante o departamento criar uma comissão para rever o curso de 228 

Ciências Contábeis face às novas realidades que estão ocorrendo no mercado de trabalho. O 229 

professor Gabriel agradeceu aos colegas por terem aceitado a mudança da data da reunião 230 

devido à realização do Seminário de Tese ocorrido no início da semana. O professor Roberto 231 

informou que no evento junto à FURB, onde participaram outros professores do Departamento, 232 

tudo ocorreu bem e que essa parceria será importante caso tenhamos um futuro mestrado. O 233 

professor Roberto falou também do processo relativo à sua progressão no qual a CPPD afirma 234 

que seu interstício é em agosto, apesar de ter anexado vários documentos que atestam que seu 235 

interstício é em junho, e que irá diretamente à CPPD para resolver a questão e assim que a 236 

questão for resolvida dará o retorno aos professores. O professor Roberto agradeceu ao 237 

Departamento de Contabilidade (MCT) pelo apoio durante o processo. Nada mais havendo a 238 

tratar, o presidente da reunião professor João Antônio Salvador de Souza agradeceu a presença 239 

de todos e foi dada por encerrada a reunião e, eu, Nilma de Fatima Bezerra de Moraes, lavrei 240 

esta ata que vai por mim e pelo presidente da reunião assinada. 241 
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