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Ata da 67ª Reunião Ordinária do Departamento de Engenharia Agrícola e 
Meio Ambiente da Escola de Engenharia da Universidade Federal 
Fluminense, 10 de agosto de 2020.  
 
Aos 10 (dez) dias do mês de agosto de 2020, na plataforma digital GoogleMeet, 
às 16h00, reuniram-se os membros do Departamento de Engenharia Agrícola e 
Meio Ambiente - TER:  Afonso Rangel Garcez de Azevedo, Ana Caroline Lopes 
Maria, André Luiz Belém, Antônio Carlos Sá de Gusmão, Antônio Ferreira da 
Hora, Carlos Rodrigues Pereira, Daiane Cecchin, Dan Abensur Gandelman, 
Dario de Andrade Prata Filho, Débora Candeias Marques, Dirlane de Fátima do 
Carmo, Elton de Oliveira, Flávio Castro da Silva, Ivanovich Lache Salcedo, Ivenio 
Moreira da Silva, James Hall, Lívia Maria da Costa Silva, Marcio Cataldi, Marcos 
Alexandre Teixeira, Mônica de Aquino Galeano Massera da Hora, Olga Kelman 
Brocki Calhman, Ricardo Abranches Felix Cardoso Júnior, Roberta Jimenez de 
Almeida Rigueira, Rulf Blanco Lima Netto e Vagner dos Santos Medeiros sob a 
presidência do Chefe de Departamento, Professor Leonardo da Silva Hamacher, 
secretariado pela Assistente em Administração Juliana da Rocha Silva. A Pauta 
foi previamente enviada à Plenária Departamental, e compreendeu os seguintes 
itens: DELIBERAÇÕES: 1) Aprovação da Ata 66ª Reunião Departamental 
Ordinária.  A Ata da sexagésima sexta reunião do Departamento de Engenharia 
Agrícola e Meio Ambiente, de 17 (dezessete) de junho de 2020 foi colocada em 
apreciação e votação sendo aprovada por unanimidade pela Plenária. 2) 
Aprovação do Ad Referendum do Projeto “Frente UFF, Rede de Combate 
ao COVID-19”, coordenado pelo Prof. Marcio Cataldi. O Prof. Marcio Cataldi 
descreveu o projeto destacando que o mesmo se desenvolve de forma 
multidisciplinar, com apoio de voluntários e doações, e que, em virtude de prazos 
para concorrer a editais, bolsas e financiamentos, foi necessária a aprovação Ad 
Referendum. Colocado em apreciação e votação, o Ad Referendum foi aprovado 
por unanimidade. 3) Formação de Banca de Progressão Funcional de Ajunto 
C3 para Adjunto C4 do Professor Ivenio Moreira. O Prof. Ivenio Moreira da 
Silva sugeriu para a composição da banca de progressão os Professores Marcio 
Cataldi, Carlos Rodrigues Pereira e Flávio Castro da Silva, sob a presidência do 
primeiro. Colocada em apreciação e votação, a formação da banca foi aprovada 
por unanimidade.4) Parecer da Comissão de Estágio Probatório referente ao 
Primeiro Relatório de Estágio Probatório (12 meses) do Prof. Dan 
Gandelman. O Presidente da Comissão de Estágio Probatório, Prof. Dario de 
Andrade Prata Filho, apresentou à Plenária parecer favorável à aprovação do 
Primeiro Relatório de Atividades (12 meses) do Prof. Dan Abensur Gandelman, 
informando que o relatório apresentou toda documentação comprobatória e está 
em conformidade com a Resolução CEP/UFF nº 219/2005 e com a Lei nº 
8112/1990. Colocado em apreciação e votação o Primeiro Relatório de 
Atividades da Prof. Dan foi aprovado por unanimidade. 5) Parecer da Comissão 
de Estágio Probatório referente ao Segundo Relatório de Estágio 
Probatório (24 meses) do Prof. Afonso Azevedo. O Presidente da Comissão 

de Estágio Probatório, Prof. Dario de Andrade Prata Filho, apresentou a Plenária 
parecer favorável à aprovação do Segundo Relatório de Atividades (24 meses) 
do Prof. Afonso Rangel Garcez de Azevedo, informando que o relatório 
apresentou toda documentação comprobatória e está em conformidade com a 
Resolução CEP/UFF nº 219/2005 e com a Lei nº 8112/1990. Colocado em 
apreciação e votação o Segundo Relatório de Atividades da Prof. Afonso foi 



Página 2 de 3 
 

aprovado por unanimidade.6) Parecer da Comissão de Estágio Probatório 
referente ao Terceiro Relatório de Estágio Probatório (32 meses) do Prof. 
Gabriel Nascimento. O Presidente da Comissão de Estágio Probatório, Prof. 

Dario de Andrade Prata Filho, apresentou a Plenária parecer favorável à 
aprovação do Terceiro Relatório de Atividades (32 meses) do Prof. Gabriel de 
Carvalho Nascimento informando que o relatório apresentou toda documentação 
comprobatória e está em conformidade com a Resolução CEP/UFF nº 219/2005 
e com a Lei nº 8112/1990. Colocado em apreciação e votação o Terceiro 
Relatório de Atividades da Prof. Gabriel foi aprovado por unanimidade. 
COMUNICADOS:1) Agradecimento relativo às disciplinas ACE’s. O Prof. 
Leonardo agradeceu a dedicação dos professores e técnicos durante o período 
de Atividades Acadêmicas Emergenciais e Exames de Proficiência, destacando 
que todas as demandas de disciplinas, bem como de Exames de Proficiência, 
feitas ao TER foram atendidas e estavam transcorrendo normalmente. 2) 
Procedimentos para acesso à Escola de Engenharia em período sob 
trabalho remoto. O Prof. Leonardo, por solicitação da direção da Escola de 
Engenharia, ressaltou a importância dos procedimentos para acessar às 
dependências da mesma. Passando a palavra ao Prof. James, membro da 
Comissão de Trabalho Seguro da Escola neste momento de pandemia, este 
informou sobre a importância de formalizar o acesso à Escola de Engenharia 
através de uma solicitação (destacando motivo, período e medidas de segurança 
adotadas) a chefia do Departamento, que após dar anuência a encaminha à 
referida comissão e, finalmente, a avaliação da Direção da Escola. Tudo com o 
objetivo de reforçar medidas de proteção e segurança de todos. 3) Distribuição 
das verbas relativas a Livre Ordenação para o ano de 2020. O Prof. Leonardo 

informou que após reunião do Colegiado da Unidade foi definida a mesma 
fórmula de distribuição das verbas dos anos anteriores. Sendo assim, coube ao 
TER um valor total de R$11.250,00 para aquisição de materiais de custeio. 
Sendo o prazo para finalizar este processo de compra o dia 31/10/2020, já estão 
em andamento os procedimentos de compra. Dentro das limitações do sistema 
de compra, será dada preferência a materiais que possam auxiliar as atividades 
do trabalho remoto. 4) Programa de Monitoria 2020. O Prof. Gabriel, atual 
Coordenador de Monitoria do TER e também membro da Comissão de Monitoria 
da UFF, informou a Plenária sobre os cortes de bolsas de monitoria que 
resultaram de cortes e redirecionamento de verbas para outras bolsas 
emergenciais no momento de pandemia que atravessamos. Assim, ao TER, 
foram destinadas 5 bolsas de monitoria para o período de 2020 (levando-se em 
conta que dos 15 projetos de monitoria propostos pelo departamento, tivemos 
um total de 12 aprovações). Diante deste cenário de distribuição de 5 bolsas 
para 12 projetos, os Professores André, Dirlane, Gabriel, Leonardo e Roberta já 
disponibilizaram suas vagas, sendo o restante da discussão ainda a ser 
construída com os demais demandantes. 5) Professores com interesse em 
participar do projeto de extensão "Difusão Digital de Conhecimento das 
Ciências Exatas e da Terra", aprovado na reunião anterior. Os Professores 

que tenham interesse em participar do projeto de extensão "Difusão Digital de 
Conhecimento das Ciências Exatas e da Terra" deverão entrar em contato com 
o Prof. Gabriel por e-mail, se possível até o dia 14(quatorze) de agosto para que 
possam ser inseridos na plataforma do SIGPROJ. 6) Indicação de Bibliografias 
para aquisição pela UFF. O Prof. Leonardo reforçou o informe sobre a indicação 
de bibliografia digitais (e-books) para possível aquisição pela UFF através do 
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setor de bibliotecas e se comprometeu de enviar algumas planilhas com títulos 
disponíveis em Bases tipo Pearson e outras, mas que as indicações não 
precisavam se limitar a essas. Se comprometeu também a encaminhar o e-mail 
que contém todas as orientações para atendimento dos professores até o dia 
13(treze) de agosto. 7) Orientações para cumprimento da Instrução de 
Serviço N. 10/2020 (ações TER, TGR e TGH). Os professores Leonardo, 
Roberta, André e Marcio Cataldi conciliaram os entendimentos e orientações 
relacionadas aos procedimentos para retomada das aulas de forma remota a 
partir da data de14/09/2020 com a Plenária. Os informes e discussões foram 
baseados em uma minuta do GT-CEPEX cuja ementa é “Regulamenta o ensino 
remoto emergencial, em caráter excepcional e temporário, nos cursos de 
graduação presencial da Universidade Federal Fluminense e dá outras 
providências” e que será objeto de discussão e aprovação no dia 14/08/2020. 
Conforme combinado, o Prof. André enviará por e-mail o formulário do Plano de 
Atividades que deverá ser preenchido pelos professores das respectivas 
disciplinas, sempre guardando a correspondência com os respectivos 
Formulários 13 e a Ementa, se possível até o dia 15(quinze) de agosto. 8) 
Progressão dos Professores. O Prof. Antônio da Hora informou que os pedidos 
de progressão de Professor Adjunto para Associado e da carreira de Associados 
estão sendo realizados pelo SEI e que, para um melhor andamento dos 
processos, vale observar os documentos que são enviados e as orientações da 
comissão de avaliação da Escola de Engenharia relacionada a esta progressão 
especificamente. 9) Evento Tech3DUFF O Prof. Marcio Cataldi informou sobre 

o evento Tech3DUFF que abordará as atividades que têm sido desenvolvidas 
pelo Frente UFF, compartilhando com a comunidade as experiências, técnicas e 
parcerias existentes, além de viabilizar arrecadações para continuidade e novas 
etapas do Frente UFF. Relatou sobre o evento MODCLIM, as arrecadações, 
atividades do Frente UFF, doações, produção, equipamentos e parcerias.             
*O Prof. Gabriel, apesar de apresentar os comunicados pertinentes, não contou 
como participante da reunião e não irá assinar a referida lista de presença, pois 
estava em período de férias. Não havendo mais nada a apresentar, o Prof. 
Leonardo deu como encerrada a reunião, cuja a presente Ata vai assinada por 
mim em conjunto com o Sr. Presidente com as contribuições dos membros da 
Plenária.  
 

                                                                                             
  
Professor Leonardo da Silva Hamacher             Juliana da Rocha Silva 

Presidente                                                         Secretária 

 

 

 

 

 

 

 

 


