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Às quatorze horas do dia 07 de junho de 2021, virtualmente utilizando o endereço 1 
https://meet.google.com/nht-vbwi-hpe teve início a Reunião Extraordinária do TEP, tendo como seu 2 
presidente o chefe do TEP, professor Fernando Toledo Ferraz e que contou com as presenças dos 3 
professores Carlos Francisco Simões Gomes, Eduardo Uchoa Barboza, Emmanuel Paiva de Andrade, 4 
Gilson Brito Alves Lima, João Carlos Correia Baptista Soares de Mello, José Kimio Ando, Lidia 5 
Angulo Meza, Luis Ernesto Torres Guardia, Luiz Carlos Brasil de Brito Mello, Marcelo Gonçalves 6 
Figueiredo, Marcos Costa Roboredo, Níssia Carvalho Rosa Bergiante, Paulo Roberto Pfeil Gomes 7 
Pereira e Ruben Huamanchumo Gutierrez. Tiveram suas ausências justificadas os professores José 8 
Rodrigues de Farias Filho, Priscilla Cristina Cabral Ribeiro, Ricardo Bordeaux Rego e Suzana Dantas 9 
Hecksher. Faltaram à reunião os professores Antônio Carlos Magalhães da Silva, Artur Alves Pessoa, 10 
Denise Alvarez, Elaine Aparecida Araujo, Fernando Oliveira de Araujo, Helder Gomes Costa, José 11 
Geraldo Lamas Leite, Júlio César Bispo Neves, Mara Telles Salles, Marcelo Maciel Monteiro, Marco 12 
Aurélio Cabral Pinto, Sérgio José Mecena da Silva Filho e Silvia dos Reis Alcântara Duarte. A 13 
professora Fernanda Abizethe de Carvalho Duim não participou da reunião por ser também candidata 14 

a um dos concursos realizados por este Departamento. 1) Edital 054/2020 e modificações posteriores 15 
para Concursos na carreira do Magistério Superior – O presidente iniciou a discussão resumindo 16 
os tópicos abordados na última reunião com os chefes de Departamento e presidentes de banca dos 17 
concursos da Escola de Engenharia ocorrida no dia de hoje. Em seguida, o professor Gilson relatou as 18 
inúmeras modificações que serão necessárias para adaptação do concurso para etapas remotas e os 19 
riscos envolvidos. Informou que serão publicados novos documentos pelas instâncias superiores 20 
(resolução, instrução de serviço, plano estratégico, dentre outros), além de um edital retificado. Por 21 
fim, o docente também citou a necessidade de preparação e divulgação de dois novos baremas: um 22 
para a prova escrita e outro para a prova didática. O professor José Kimio também ressaltou outros 23 
riscos envolvidos e as posturas adotadas pelas comissões para mitigá-los. O professor Paulo Pfeil fez 24 
um breve histórico sobre os trabalhos e sugestões da Comissão do concurso de 20 horas. O professor 25 
Marcelo Figueiredo indagou se a Direção da Unidade dará o suporte para centralização das provas na 26 
Escola. O presidente informou que sim e que essa demanda deverá ser confirmada pelos presidentes 27 
das comissões examinadoras. Foram apresentados exemplos de baremas para as provas escrita e 28 
didática. O professor Emmanuel fez um breve comentário sobre um requisito do barema. O professor 29 
Marcos Roboredo e o professor Eduardo Uchoa também apresentaram suas sugestões para os baremas. 30 
Por fim, foi colocado em votação e aprovado um voto de confiança para que as comissões de cada 31 
concurso preparem seus respectivos baremas para as provas escrita e didática. Além disso, também foi 32 
aprovado que esses documentos serão aprovados posteriormente em reunião departamental e, diante 33 
da urgência, poderão ter aprovação ad referendum do chefe do Departamento. A reunião foi encerrada 34 
às quinze horas e quinze minutos. Excepcionalmente e por dificuldades técnicas, esta ata não será 35 
acompanhada pela lista de assinatura dos participantes. Nada mais havendo a ser tratado, eu, Ramon 36 
Lopes do Nascimento, lavrei a presente ata que vai assinada apenas pelo presidente.  37 
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