
  

 
 

Ministério da Educação 
Universidade Federal Fluminense 

Departamento de Contabilidade de Macaé 
 
 

ATA DA BANCA DE SELEÇÃO DE ESTUDANTE BOLSISTA 
EDITAL PROJETO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ACADÊMICAS NÃO PRESENCIAIS 

 
 

 
Aos vinte e nove dias do mês de julho de dois mil e vinte, às quatorze horas, por meio de 
reunião realizada em modo remoto pela ferramenta Google Meet, endereço: 
meet.google.com/sng-fgpw-det, foi iniciada a banca de seleção de estudante bolsita para atuar em 
projeto de apoio às atividades acadêmicas, conforme editais emitidos pela Pró-reitoria de 
graduação (EDITAL DE SELEÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ACADÊMICAS NÃO PRESENCIAIS – 
ANP - NO ENSINO DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO DA UFF Nº 01/2020) e pelo professor 
coordenador do Projeto (Disponível no endereço: http://www.editais.uff.br/7027). A banca de 
seleção foi presidida pelo professor Gabriel Augusto de Sousa, coordenador do projeto de 
apoio às atividades acadêmicas não presenciais para as disciplinas de Contabilidade 
Intermediária, Auditoria e Perícia, e foi composta pelos professores Mauro Silva Florentino e 
Jonathas Coelho Queiroz da Silva. Os discentes candidatos foram Ivo da Costa Bizzo Netto, 
matrícula 117105033, e Jorge de Oliveira Menezes Júnior, matrícula 217105075. Após a 
apresentação das instruções gerais do processo seletivo e sobre a atuação do bolsista no 
projeto, com a presença dos dois estudantes, o presidente da banca solicitou aos candidatos 
que, respeitando a ordem alfabética, se retirassem da sala virtual e que retornassem 
individualmente para a entrevista. Assim, os candidatos foram entrevistados individualmente 
pela banca. Encerradas as entrevistas, os membros da banca deliberaram sobre o histórico 
escolar, o currículo apresentado, e as respostas fornecidas pelos estudantes candidatos e 
apuraram as seguintes notas gerais: em primeiro lugar, o discente Ivo da Costa Bizzo Netto, 
com nota final 9,7 e em segundo lugar, o discente Jorge de Oliveira Menezes, com nota final 
8,9. Concluídos os trabalhos, o presidente encerrou a reunião, agradecendo aos demais 
professores pela participação. 
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