
 

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 quatro minutos do dia vinte e cinco de novembro de dois mil e vinte e 1 

um, por meio remoto através da plataforma Google Meet, foi realizada a Reunião Ordinária 2 

do Departamento de Contabilidade de Macaé (MCT) com a presença dos seguintes 3 

professores: João Antônio Salvador de Souza, Chefe do Departamento de Contabilidade de 4 

Macaé (MCT) e Presidente da Reunião, Gabriel Augusto de Sousa, Erica Jann Velozo, 5 

Jonathas Coelho Queiroz da Silva, Mauro Silva Florentino, Sylvio Merhy de Carvalho,  6 

Roberto Pires Soares Junior,  Marina de Oliveira Guimarães, Angelo Mario do Prado 7 

Pessanha para deliberarem sobre: 1. Apreciação e deliberação da Ata da Plenária 8 

Departamental Ordinária realizada em outubro de 2021; 2. Apreciação e aprovação do 9 

regimento de Colegiado do Curso de Ciências Contábeis a distância, vinculado ao 10 

consórcio CEDERJ/CECIERJ, a pedido do professor Mauro; 3. Apreciação e 11 

deliberação a respeito do calendário de Reuniões da Plenária Departamental Ordinária 12 

do MCT para o ano de 2022; 4. Apreciação e deliberação da decisão do departamento 13 

em apresentar Voto de Louvor e Reconhecimento ao docente Angelo Mário do Prado 14 

Pessanha, em função de ter seu nome indicado para concorrer ao Prêmio de Excelência 15 

em Docência UFF (Destaque 2021), vinculado a Pró-Reitoria de Graduação 16 

(PROGRAD); 5. Apreciação e deliberação da constituição da Comissão de Análise e 17 

Acompanhamento de Concursos do Magistério Superior, no âmbito do MCT, com a 18 

indicação dos professores para compor a respectiva comissão; 6. Avaliação da resposta 19 

ao Ofício nº 017/2021/MCT-ICM, apresentado em dezesseis de novembro de dois mil e 20 

vinte e um a Biblioteca de Macaé (BMAC), referente a relação de livros, com suas 21 

respectivas quantidades, disponíveis na BMAC, que compõem o acervo físico e/ou 22 

virtual da biblioteca básica e complementar do curso de Ciências Contábeis; 7. 23 

Ratificação da Ata ad referendum, exarada em dezesseis de novembro de dois mil e vinte 24 

e um, que aprova a retirada da exigência de mestrado do processo 23069.90021/2021-52, 25 

que trata da solicitação de abertura de concurso público para professor efetivo na área 26 

de conhecimento MATEMÁTICA, MÉTODOS QUANTITATIVOS E ESTATÍSTICA 27 

APLICADOS À CONTABILIDADE, a pedido da Divisão de Gestão de Lotação Docente 28 

(DGLD) da UFF; 8. Ratificação da Ata ad referendum, exarada em dezesseis de 29 

novembro de dois mil e vinte e um, que aprova a ementa e bibliografia sugeridas na 30 

reunião realizada online às dezenove horas de primeiro de outubro de dois mil e vinte e 31 

um, referente ao concurso processo 23069.90021/2021-52, pela Coordenação do Curso 32 

de graduação em Ciências Contábeis (MCC), professora Érica Jann Velozo, pelo, à 33 

época, Chefe do Departamento de Contabilidade de Macaé (MCT), professor Gabriel 34 

Augusto de Sousa, e pela presidência da banca do concurso, professor João Antônio 35 

Salvador de Souza, a pedido da Divisão de Gestão de Lotação Docente (DGLD) da UFF; 36 

9. Assuntos gerais. Conferido o número de presentes e havendo quórum o Presidente da 37 

Reunião Ordinária deu início à mesma, chamando os pontos da pauta, quais sejam: 1. 38 

Apreciação e deliberação da Ata da Plenária Departamental Ordinária realizada em 39 

outubro de 2021: o presidente da Reunião informou que em dezoito de outubro de dois mil 40 



e vinte e um encaminhou por e-mail a versão da Ata para leitura prévia. Perguntou então aos 41 

professores se teriam alguma sugestão de modificação. Não houve manifestação dos 42 

presentes. Então, a Ata da Reunião da Plenária Departamental Ordinária de outubro de dois 43 

mil e vinte e um foi colocada em votação e aprovada pela Plenária por unanimidade. 2. 44 

Apreciação e aprovação do regimento de Colegiado do Curso de Ciências Contábeis a 45 

distância, vinculado ao consórcio CEDERJ/CECIERJ, a pedido do professor Mauro: o 46 

presidente da reunião passou a palavra ao professor Mauro que explicou que o regimento já 47 

havia sido aprovado anteriormente, mas que houve um erro material na hora da escrita. O 48 

professor Mauro informou que a CPD pediu esclarecimentos quanto a ser: Regimento do 49 

Curso ou do Colegiado do curso. O professor Mauro então emitiu um ofício à CPD 50 

informando que o Regimento é do Colegiado do Curso e sendo assim, solicitou a 51 

Homologação do Regimento do Colegiado do Curso de Ciências Contábeis à distância do 52 

Consórcio CEDERJ/CECIERJ. O presidente da Reunião perguntou aos professores presentes 53 

se teriam algo a acrescentar. Não havendo manifestação, foi posto em votação a aprovação do 54 

regimento de Colegiado do Curso de Ciências Contábeis a distância, vinculado ao consórcio 55 

CEDERJ/CECIERJ. A Plenária então aprovou o regimento do Colegiado do Curso de 56 

Ciências Contábeis a distância, vinculado ao consórcio CEDERJ/CECIERJ. 3. Apreciação e 57 

deliberação a respeito do calendário de Reuniões da Plenária Departamental Ordinária 58 

do MCT para o ano de 2022: O presidente da Reunião informou que encaminhou em dezoito 59 

de novembro de dois mil e vinte e um, por e-mail, a versão do calendário para conhecimento 60 

prévio. Informou ainda que a proposta de calendário está em consonância com as futuras 61 

Reuniões do Colegiado de Unidade e, também, respeita os critérios de alternância entre os 62 

dias da semana, terça-feira e quinta-feira. Perguntou então aos professores se teriam alguma 63 

sugestão de modificação. A professora Érica e o professor Sylvio sugeriram que as reuniões 64 

fossem realizadas às quartas-feiras. Essa sugestão foi colocada em votação, juntamente com 65 

a proposta inicial. A proposta inicial recebeu a maioria dos votos, com exceção do professor 66 

Sylvio que se absteve. Sendo assim, a proposta inicial de calendário foi aprovada pela Plenária 67 

e as datas das Reuniões Ordinárias Departamentais para o ano de dois mil e vinte e dois serão: 68 

vinte e dois de fevereiro, vinte e oito de abril, vinte e quatro de maio, trinta de junho, vinte e 69 

três de agosto, vinte e nove de setembro, vinte e cinco de outubro e vinte e quatro de 70 

novembro. 4. Apreciação e deliberação da decisão do departamento em apresentar Voto 71 

de Louvor e Reconhecimento ao docente Angelo Mário do Prado Pessanha, em função 72 

de ter seu nome indicado para concorrer ao Prêmio de Excelência em Docência UFF 73 

(Destaque 2021), vinculado a Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD): O presidente da 74 

Reunião parabenizou formalmente o professor Angelo por ter sido indicado pelo Instituto a 75 

concorrer ao prêmio. O presidente da Reunião ressaltou que, caso o professor Angelo ganhe 76 

a honraria, será merecida por diversos motivos, dentre eles: estar próximo de contemplar 30 77 

anos ininterruptos de docência na UFF; ter atuado em disciplinas dos três cursos de graduação 78 

do Instituto; por de forma muito exemplar, estar cumprindo sua carga horário como docente 79 

ao mesmo tempo que está cursando um segundo doutorado. O professor João informou que 80 

por essas e outras razões, o Departamento de Contabilidade de Macaé-MCT indicou o Voto 81 

de Louvor e Reconhecimento ao professor Angelo. Os professores então parabenizaram o 82 

professor Angelo pela indicação e após as considerações a Plenária aprovou a decisão do 83 

Departamento de Contabilidade de Macaé apresentar Voto de Louvor e Reconhecimento ao 84 

docente Angelo Mário do Prado Pessanha, em função de ter seu nome indicado para concorrer 85 

ao Prêmio de Excelência em Docência UFF (Destaque 2021), vinculado a Pró-Reitoria de 86 

Graduação (PROGRAD). 5. Apreciação e deliberação da constituição da Comissão de 87 

Análise e Acompanhamento de Concursos do Magistério Superior, no âmbito do MCT, 88 

com a indicação dos professores para compor a respectiva comissão: o professor João 89 

informou alguns motivos para a criação da Comissão de Análise e Acompanhamento de 90 

Concursos do Magistério Superior, dentre eles: a manifestação do professor Flávio na plenária 91 

de setembro, na qual o professor indagou sobre a criação de uma comissão para tratar de 92 

assuntos relacionados aos próximos concursos; ao avanço dos trabalhos do Grupo de Trabalho 93 

de Concursos do CEPEx, que visa atualizar a Resolução CEP 46 de 1991, que ainda está em 94 

vigor; e devido as mudanças nas diretrizes da realização de concursos para o magistério 95 

superior. O professor João informou que a Comissão terá como atribuição inicial discutir a 96 



minuta proposta pelo Grupo de Trabalho de Concursos do CEPEx. O professor João sugeriu 97 

que a comissão fosse composta por quatro membros, sendo eles: um representante da chefia 98 

do Departamento, o Chefe ou subchefe do Departamento; um representante da coordenação, 99 

a Coordenadora ou o Vice-coordenador do Curso e dois docentes. O professor João sugeriu 100 

ainda que os docentes fossem os professores Mauro e Angelo e que a sugestão se dava, dentre 101 

outros fatores, pelo fato de os professores terem participado de bancas de concurso; por 102 

conhecerem os meandros da UFF; por serem entendedores das normas e regimentos; e por 103 

apresentarem visões de mundo complementares. Após apreciação e deliberação, a Plenária 104 

aprovou a constituição da Comissão de Análise e Acompanhamento de Concursos do 105 

Magistério Superior, no âmbito do Departamento de Contabilidade de Macaé -MCT. A 106 

Plenária aprovou também os nomes dos docentes que comporão a Comissão de Análise e 107 

Acompanhamento de Concursos do Magistério Superior, quais sejam: professor João Antônio 108 

Salvador de Souza, como presidente, professora Érica Jann Velozo, professor Mauro Silva 109 

Florentino e professor Angelo Mario do Prado Pessanha, como membros titulares e o 110 

professor Gabriel Augusto de Sousa, como membro suplente. 6. Avaliação da resposta ao 111 

Ofício nº 017/2021/MCT-ICM, apresentado em dezesseis de novembro de dois mil e vinte 112 

e um a Biblioteca de Macaé (BMAC), referente a relação de livros, com suas respectivas 113 

quantidades, disponíveis na BMAC, que compõem o acervo físico e/ou virtual da 114 

biblioteca básica e complementar do curso de Ciências Contábeis: o presidente da 115 

Reunião informou que em dezoito de novembro de dois mil e vinte e um, encaminhou, para 116 

conhecimento prévio, por e-mail, dois arquivos contendo a resposta da biblioteca com a 117 

informação do acervo do curso de Ciências Contábeis. O professor Sylvio comentou que viu 118 

a lista e que os livros indicados no formulário treze das disciplinas que ele leciona estão 119 

constando na relação enviada pela biblioteca.7. Ratificação da Ata ad referendum n° 12, 120 

exarada em dezesseis de novembro de dois mil e vinte e um, que aprova a retirada da 121 

exigência de mestrado do processo 23069.90021/2021-52, que trata da solicitação de 122 

abertura de concurso público para professor efetivo na área de conhecimento 123 

MATEMÁTICA, MÉTODOS QUANTITATIVOS E ESTATÍSTICA APLICADOS À 124 

CONTABILIDADE, a pedido da Divisão de Gestão de Lotação Docente (DGLD) da 125 

UFF: o professor João informou que houve uma nova solicitação da Divisão de Gestão de 126 

Lotação Docente (DGLD), ocorrida em dezesseis de novembro de dois mil e vinte e um, ou 127 

seja, após a plenária de outubro, referente ao concurso processo nº 23069.090021/2021-52 128 

que será realizado pelo Departamento. O professor João ressaltou que esta solicitação não 129 

estava nas instruções para abertura do concurso anteriormente disponibilizadas, ou seja, a 130 

alteração ocorreu após a implementação do concurso no sistema da CPD. Por isso, como atual 131 

chefe do departamento, o professor João precisou realizar a Ata ad referendum com a 132 

solicitação exigida para assim prosseguir com o processo do concurso. O professor João 133 

complementou noticiando que, segundo informação encaminhada pelo professor Gabriel, 134 

ontem, vinte e quatro de novembro de dois mil e vinte e um, a CEPEx pautou o concurso em 135 

voga. Conforme apresentado no documento “Ordem-do-Dia da Reunião Ordinária do 136 

CEPEx”, as câmaras especializadas manifestaram-se favoráveis a abertura do concurso. Após 137 

deliberação, a Plenária ratificou a Ata ad referendum, exarada em dezesseis de novembro de 138 

dois mil e vinte e um, que aprova a retirada da exigência de mestrado do processo 139 

23069.90021/2021-52, que trata da solicitação de abertura de concurso público para professor 140 

efetivo na área de conhecimento MATEMÁTICA, MÉTODOS QUANTITATIVOS E 141 

ESTATÍSTICA APLICADOS À CONTABILIDADE. 8. Ratificação da Ata ad referendum 142 

nº 13, exarada em dezesseis de novembro de dois mil e vinte e um, que aprova a ementa 143 

e bibliografia sugeridas na reunião realizada online às dezenove horas de primeiro de 144 

outubro de dois mil e vinte e um, referente ao concurso processo 23069.90021/2021-52, 145 

pela Coordenação do Curso de graduação em Ciências Contábeis (MCC), professora 146 

Érica Jann Velozo, pelo, à época, Chefe do Departamento de Contabilidade de Macaé 147 

(MCT), professor Gabriel Augusto de Sousa, e pela presidência da banca do concurso, 148 

professor João Antônio Salvador de Souza, a pedido da Divisão de Gestão de Lotação 149 

Docente (DGLD) da UFF: o presidente da reunião informou que a aprovação pela Plenária 150 

da ementa e bibliografia utilizada no concurso também foi uma nova solicitação da Divisão 151 

de Gestão de Lotação Docente (DGLD) que ocorreu no dia vinte e oito de outubro de dois mil 152 



e vinte e um, isto é, após a plenária de outubro. Reforçou ainda que esta solicitação não 153 

constava nas instruções para abertura do concurso anteriormente disponibilizadas. Após 154 

deliberação, a Plenária ratificou a Ata ad referendum, exarada em dezesseis de novembro de 155 

dois mil e vinte e um que aprova a ementa e bibliografia sugeridas para o concurso processo 156 

nº 23069.90021/2021-52, que trata da solicitação de abertura de concurso público para 157 

professor efetivo na área de conhecimento MATEMÁTICA, MÉTODOS QUANTITATIVOS 158 

E ESTATÍSTICA APLICADOS À CONTABILIDADE. 9. Assuntos gerais: o professor João 159 

informou que no dia vinte e três de novembro de dois mil e vinte e um, terça-feira, às dez 160 

horas, pelo Google Meet, foi realizada uma reunião com os seguintes participantes: o Chefe 161 

do Departamento de Contabilidade de Macaé, professor João, a secretaria do Departamento, 162 

servidora Nilma e os professores Márcio e Vanuza, para tratarem do retorno dos referidos 163 

professores de seu período de afastamento para realização do doutorado. Informou ainda que, 164 

dentre outros assuntos, foi reforçado que os professores devem retornar do afastamento até no 165 

máximo dia vinte e oito de fevereiro de dois mil e vinte e dois. Esta informação pode ser 166 

verificada em seus processos SEI e no Site SouGov. Nada mais havendo a tratar, o presidente 167 

da reunião professor João Antônio Salvador de Souza agradeceu a presença dos presentes e 168 

foi dada por encerrada a reunião e, eu, Nilma de Fatima Bezerra de Moraes, lavrei esta ata 169 

que vai por mim e pelo presidente da reunião assinada. 170 

      _______________________________                      _______________________________ 

       Nilma de Fátima Bezerra de Moraes                             João Antônio Salvador de Souza 

 Secretária do Departamento de Contabilidade-                Chefe de Departamento do Curso de 
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Às dezesseis horas do dia dezesseis de novembro de dois mil e vinte e um, por meio remoto através 1 

da plataforma Google Meet, fica aprovada, AD REFERENDUM, pelas prerrogativas que me são 2 

concedidas como Chefe do Departamento de Contabilidade de Macaé (MCT) e com objetivo de 3 

atender as exigências realizadas pela Divisão de Gestão de Lotação Docente (DGLP) da UFF, a 4 

retirada da exigência de mestrado do processo 23069.90021/2021-52, que trata da solicitação de abertura 5 

de concurso público para professor efetivo na área de conhecimento MATEMÁTICA, MÉTODOS 6 

QUANTITATIVOS E ESTATÍSTICA APLICADOS À CONTABILIDADE. Eu, Nilma de Fatima 7 

Bezerra de Moraes - Secretária, lavrei esta ata que vai assinada por mim e pelo Chefe de 8 

Departamento, professor João Antônio Salvador de Souza. 9 

      _______________________________           _______________________________ 

       Nilma de Fátima Bezerra de Moraes                      João Antônio Salvador de Souza 
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Às quinze horas e trinta minutos do dia dezesseis de novembro de dois mil e vinte e um, por meio 1 

remoto através da plataforma Google Meet, ficam aprovadas, AD REFERENDUM, pelas 2 

prerrogativas que me são concedidas como Chefe do Departamento de Contabilidade de Macaé 3 

(MCT) e com objetivo de atender as exigências realizadas pela Divisão de Gestão de Lotação Docente 4 

(DGLP) da UFF, a ementa e bibliografia sugeridas na reunião realizada às dezenove horas de primeiro 5 

de outubro de dois mil e vinte e um, referente ao concurso processo 23069.90021/2021-52, pela 6 

Coordenação do Curso de graduação em Ciências Contábeis (MCC), professora Érica Jann Velozo, 7 

matrícula SIAPE nº 2248572, pelo, à época, Chefe do Departamento de Contabilidade de Macaé 8 

(MCT), professor Gabriel Augusto de Sousa, matrícula SIAPE nº 2363356, e pela presidência da 9 

banca do concurso, professor João Antônio Salvador de Souza, matrícula SIAPE nº 1201898; Da 10 

ementa: (i) Análise de Dados; (ii) Distribuição de Frequência; (iii) Descrição de Dados; (iv) 11 

Probabilidades; (v) Regressão e Correlação; (vi) Séries Temporais; (vii) Representação Gráfica; (viii) 12 

Números Índices; (ix) Teoria da Amostragem; (x) Testes de Hipóteses; (xi) Noções de Cálculos 13 

Atuariais; (xii) Juros Simples e Compostos; (xiii) Descontos; (xiv) Séries de Pagamento; (xv) 14 

Correção Monetária e Inflação; (xvi) Sistemas de Amortização; (xvii) Análise de Investimentos. Da 15 

Bibliografia: (i) Anderson, D. R., Sweeney, D. J., Williams, T. A., Camm, J. D., & Cochran, J. J. 16 

(2019). Estatística aplicada a administração e economia. 8 ed. São Paulo: Cengage Learning. ISBN-17 

13 978-8522127993; (ii) Assaf Neto, A. (2017). Matemática financeira: edição universitária. 1 ed. 18 

São Paulo: Editora Atlas. ISBN-13:  978-8597012224; (iii) Bussab, W. O. & Morettin, P. A. (2017). 19 

Estatística básica. 9 ed. São Paulo: Saraiva. ISBN-13: 978-8547220228; (iv) Fávero, L. P. & Belfiore, 20 

P. (2017). Manual de análise de dados: estatística e modelagem multivariada com Excel®, SPSS® e 21 

Stata®. 1 ed. São Paulo: Editora LTC. ISBN-13: 978-8535270877; (v) Gimenes, C. M. (2009). 22 

Matemática financeira com HP 12c e excel: uma abordagem descomplicada. 1 ed. São Paulo: Editora 23 

Pearson Universidades. ISBN-13: 9788576055662; (vi) Gujarati, D. N. & Porter, D. C. (2011). 24 

Econometria básica. 5. ed. São Paulo: AMGH. ISBN-13: 978-8563308320; (vii) Levine, D. M., 25 

Stephan, D. F., & Szabat, K. A. (2016). Estatística: teoria e aplicações usando MS Excel em 26 

português. 7 ed. São Paulo: Editora LTC. ISBN-13:  978-8521630678; (viii) Viera Sobrinho, J. D. 27 

(2018). Matemática financeira: juros, capitalização simples e composta, sistemas de amortização 28 

Price e Sac, títulos públicos: LTN, NTN e LFT, taxas de Selic e CDI, utilização de calculadoras 29 

financeiras. 8 ed. São Paulo: Editora Atlas. ISBN-13: 978-8597014112. Eu, Nilma de Fatima Bezerra 30 

de Moraes - Secretária, lavrei esta ata que vai assinada por mim e pelo chefe de Departamento, 31 

professor João Antônio Salvador de Souza. 32 

      _______________________________           _______________________________ 

       Nilma de Fátima Bezerra de Moraes                      João Antônio Salvador de Souza 
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