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Às quatorze horas do dia seis de junho de dois mil e vinte e dois, por meio remoto através da 1 

plataforma Google Meet, foi realizada a Reunião Extraordinária do Departamento de Contabilidade 2 

de Macaé (MCT) com a presença dos seguintes professores: João Antônio Salvador de Souza, 3 

Chefe do Departamento de Contabilidade de Macaé (MCT) e Presidente da Reunião, Angelo Mário 4 

do Prado Pessanha, Gabriel Augusto de Sousa, Erica Jann Velozo, Jonathas Coelho Queiroz da 5 

Silva, Mauro Silva Florentino, Maycon Peter da Rosa, Flávio Marcos Silva Sarandy, Vanuza Silva 6 

Figueiredo, Dario Bezerra de Andrade e Marcio Marvilla Pimenta para deliberarem sobre o ponto 7 

único: Resposta a consulta realizada a PROGRAD a respeito do Retorno ao trabalho no modo 8 

presencial apresentado na Instrução Normativa PROGEPE/UFF nº 21, de maio de 2022. 9 

Conferido o número de presentes e havendo quórum o professor João Antônio iniciou a reunião 10 

informando que a mesma se fez necessária para evitar ruídos de comunicação e para, de forma 11 

colegiada, se tomar uma decisão a respeito do retorno ao trabalho no modo presencial para o 12 

primeiro semestre de dois mil e vinte e dois, com base na Instrução Normativa PROGEPE/UFF nº 13 

21, de maio de 2022 e considerando a resposta da PROGRAD sobre o tema. O professor João 14 

Antônio salientou os seguintes pontos gerais sobre o retorno presencial para o primeiro semestre de 15 

dois mil e vinte e dois: (i) aparentemente não há disponibilidades de salas visto que a divisão das 16 

mesmas, pela Direção da Unidade, ocorreu no início do semestre; (ii) para o retorno presencial, o 17 

quadro de horários deveria ser modificado e posteriormente aprovado em plenária departamental; 18 

(iii) seguindo a  Resolução nº 637, de 02 de fevereiro de 2022, o plano de atividades deveria ser 19 

refeito e aprovado em reunião do colegiado do curso; e (iv) de acordo com o e-mail da PROGRAD, 20 

a respeito do Retorno ao trabalho no modo presencial, este disciplinado na Instrução Normativa 21 

PROGEPE/UFF nº 21, de maio de 2022, fica entendido que: para o primeiro semestre de dois mil e 22 

vinte e dois, as modalidades das aulas continuarão como anteriormente programadas. Em seguida o 23 

professor João Antônio passou a palavra aos presentes para que fizessem considerações. A 24 

professora Erica ressaltou que a PROGEPE e a PROGRAD deveriam publicitar melhor a questão 25 

do retorno presencial. O professor Gabriel concordou e elogiou o departamento por ter buscado 26 

informação a respeito do retorno presencial. O professor Angelo pediu para que fosse realizada a 27 

leitura dos pontos principais do e-mail. Então, o professor João Antônio leu o e-mail com a resposta 28 

enviada pela PROGRAD ao questionamento feito pelo Departamento sobre o retorno presencial de 29 

todas as atividades: “A Resolução nº 637, de 02 de fevereiro de 2022, que traz os critérios para a 30 

oferta de componentes curriculares dos cursos de graduação presencial da Universidade Federal 31 

Fluminense durante o ano letivo de 2022, foi elaborada e discutida a partir da legislação da época, 32 

para contemplar os 2 períodos do ano letivo. Com a mudança da legislação de pessoal que sustenta, 33 

sobretudo, os dispositivos que tratam de atividades remotas por docentes do quadro de risco, há que 34 

se estudar os desdobramentos para aquele ato normativo, considerando, em especial, a autonomia 35 

didática da instituição, e nesse ínterim, tendo como objetivo a preservação de condições mais 36 

favoráveis aos processos de ensino-aprendizagem e ao sucesso acadêmico dos estudantes. Aliado a 37 

isso, temos as questões também relacionadas ao cenário da pandemia e ao seu enfrentamento, que, 38 

por seu turno, nos demandaram a formalização da categoria de educação presencial mediada por 39 

tecnologia. Esclarecemos que não há previsão de alteração em relação ao formato de oferta das 40 



disciplinas previsto para o período letivo em curso, considerando a mobilização para o seu 41 

planejamento e registro, consoante à legislação então em vigor, bem como a razoabilidade em 42 

termos dos objetivos de ensino-aprendizagem e aqueles relacionados à organização dos estudantes. 43 

Consideramos que a mudança no formato de oferta de disciplinas para o presencial, com o período 44 

letivo em curso, pode provocar impactos sobremaneira negativos para o planejamento dos 45 

estudantes, sobretudo àqueles ainda com questões socioemocionais ou econômicas que tenham 46 

optado por manter seus estudos, neste período letivo, devido à existência de disciplinas ainda 47 

oferecidas em formato presencial mediado por tecnologia ou remoto. Nesse sentido, a expectativa é 48 

que a oferta da turma da disciplina para o período letivo em curso ocorra em conformidade com o 49 

formato para o qual foi planejada, a partir do previsto na Resolução nº 637, de 02 de fevereiro de 50 

2022, com o registro feito no sistema Quadro de Horários e com o informado no plano de 51 

atividades. Para o próximo período letivo, entendemos que será feito um novo planejamento, com 52 

base em regramento e diretrizes atualizadas e consoantes à legislação de pessoal em 53 

vigor. Entendemos, ainda, que o Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão deverá discutir e se 54 

manifestar sobre o tema em breve. É válido ressaltar que tais esclarecimentos apontam para a 55 

organização acadêmico-administrativa da oferta dos componentes curriculares – disciplinas - da 56 

graduação e não impedem que os servidores – sejam eles do quadro docente ou técnico-57 

administrativo – exerçam suas atividades em conformidade com a legislação de pessoal em vigor”. 58 

Após a leitura do e-mail, o professor Angelo afirmou que o departamento tem autonomia sobre o 59 

tema. Adicionalmente, o professor Angelo salientou questões para o retorno como: diretrizes para 60 

utilização de espaços comuns, programação da divisão das salas e posicionamento do Conselho 61 

Universitário da UFF (CUV). O professor Mauro se manifestou dizendo que a Instrução Normativa 62 

PROGEPE/UFF nº 21, de maio de 2022 tem foco nos técnicos administrativos. O professor Mauro 63 

também destacou que já ocorreu a distribuição das salas de aulas para o primeiro semestre de dois 64 

mil e vinte e dois e  que um retorno implicaria na modificação do quadro de horários e dos planos 65 

de ensino. Após as manifestações, o professor João Antônio indagou aos membros do departamento 66 

se o entendimento era de que as modalidades das aulas continuarão como anteriormente 67 

programado no início do semestre. Não havendo manifestações em contrário, o departamento, em 68 

unanimidade, endossou esse entendimento. Nada mais havendo a tratar, o presidente da reunião, 69 

professor João Antônio Salvador de Souza agradeceu a presença dos presentes e foi dada por 70 

encerrada a reunião e, eu, Nilma de Fatima Bezerra de Moraes, lavrei esta ata que vai por mim e 71 

pelo presidente da reunião assinada. 72 
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