MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
ESCOLA DE ENGENHARIA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
Ata da Reunião Ordinária do TEP realizada em 08/04/2021
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Às quatorze horas do dia 08 de abril de 2022, virtualmente utilizando o endereço
https://meet.google.com/gfo-guez-pry teve início Reunião Ordinária do TEP, tendo como seu
presidente o chefe do TEP, professor Fernando Toledo Ferraz e que contou com as presenças dos
professores Antônio Carlos Magalhães da Silva, Diogo Ferreira de Lima Silva, Elaine Aparecida
Araujo, Emmanuel Paiva de Andrade, Fernando Oliveira de Araujo, Gilson Brito Alves Lima, Helder
Gomes Costa, José Geraldo Lamas Leite, José Kimio Ando, Luis Ernesto Torres Guardia, Luiz Carlos
Brasil de Brito Mello, Mara Telles Salles, Marcelo Gonçalves Figueiredo, Marcelo Maciel Monteiro,
Marcos Costa Roboredo, Níssia Carvalho Rosa Bergiante, Paulo Roberto Pfeil Gomes Pereira,
Priscilla Cristina Cabral Ribeiro, Ricardo Bordeaux Rêgo, Rodrigo Arcuri Marques Pereira e Samuel
Martins Drei. Tiveram suas ausências justificadas os professores Carlos Francisco Simões Gomes,
Eduardo Uchoa Barboza, José Rodrigues de Farias Filho, Júlio César Bispo Neves, Lidia Angulo
Meza, Sérgio José Mecena da Silva Filho e Suzana Dantas Hecksher. Faltaram à reunião os professores
Artur Alves Pessoa, Marco Aurélio Cabral Pinto, Sílvia dos Reis Alcântara, Ruben Huamanchumo
Gutierrez e Valdecy Pereira. Antes de iniciar a ordem do dia, o professor Marcelo Maciel indagou
quais seriam os protocolos da UFF para o caso de algum professor apresentar sintomas gripais. O
presidente apresentou os trechos pertinentes do Guia de Convivência. O professor Luiz Brasil
perguntou sobre os eventuais conflitos apontados por coordenador de curso entre aulas presenciais e
remotas em sequência. O presidente fez os esclarecimentos sobre o item. 1) Aprovação do texto da
ata da reunião ordinária do dia 17/03/2022 – Foi colocado em votação e aprovado o texto da ata da
reunião ordinária do dia 17/03/2022. 2) Aprovação de cursos – Após pareceres das Comissões
Acadêmica e Financeira, foi colocado em votação e aprovado o aditamento do projeto MBA
Gerenciamento de Projetos - 1º semestre de 2019 por mais 12 meses. 3) Aprovação da distribuição
das vagas do Plano de Monitoria 2022 – O presidente passou a palavra ao professor Marcos
Roboredo que fez um breve relato sobre a distribuição de vagas na Monitoria. Ele solicitou ampla
divulgação dos processos seletivos entre os discentes. Foi colocada em votação e aprovada uma vaga
para cada um dos seguintes projetos: A) TEPA0002 Planejamento e Controle da Produção - uma
abordagem baseada em problemas; B) TEPA0016 Modernização dos meios utilizados para
aprendizado da disciplina Qualidade; C) TEPA0015 Metodologia ativa no apoio ao ensino da
engenharia de métodos, gestão ambiental e risco industrial; D) TEPA0011 Desenvolvimento de
atividades síncronas e de apoio às assíncronas para retorno das aulas presenciais; E) TEPA0009
Desenvolvimento de Arranjo Físico de Instalações - uma abordagem baseada em problemas; F)
TEPP0026 Engenharia do Produto: técnicas de ensino e atualização dos métodos de aprendizagem; G)
TEPA0003 Engenharia, Trabalho Decente e Produção; H) TEPA0008 Introdução à Engenharia de
Produção: conceitos, métodos e ferramentas; I) TEPA0007 Disciplina Organização do Trabalho: apoio
às práticas e atualização de material didático. 4) Aprovação da distribuição das vagas do Projeto
de Iniciação à Docência 2022 – O presidente manteve a palavra com o professor Marcos Roboredo,
Coordenador Geral do Projeto, que apresentou a distribuição de vagas. Ele reforçou os prazos do
processo seletivo e a importância de ampla divulgação entre os alunos. O professor destacou que novas
seleções só ocorrerão no próximo semestre letivo e apenas para os projetos já aprovados e que não
conseguirem selecionar um bolsista. Foi colocada em votação e aprovada a distribuição de uma vaga
para cada um dos seguintes subprojetos: A) Teoria e Prática do Empreendedorismo; B) Laboratório de
Programação Linear e Inteira; C) Metodologia para aprendizagem de Economia e Finanças; D)
Organização do trabalho, saúde e segurança na indústria petrolífera com ênfase no setor offshore; E)
Ciência e Tecnologia: projeto para desenvolvimento e atualização de tópicos e dinâmicas; F) Apoio às
atividades didático-pedagógicas da disciplina Economia Aplicada à Engenharia; G) Aprendizagem
Híbrida mediada por meios digitais interativos de informação e comunicação aplicada a Disciplina de
Gerenciamento de Projetos; H) Iniciação à Docência em Pesquisa Operacional II; I) A ponta do
iceberg: sofrimento nos alunos de graduação da engenharia da UFF, contribuições da Ergonomia da
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atividade; J) Auxílio aos alunos de Automação da Produção e preparação de atividades laboratoriais;
K) Iniciação à Docência em Gestão do Trabalho na era da Revolução 4.0 e do teletrabalho; L) Iniciação
à Docência em Produção de Alimentos e Agricultura Familiar; M) Atualização dos Conteúdos de
Ensino em Ergonomia: conceitos, práticas e aplicações; N) Resiliência e fragilidade nos serviços da
Atenção Primária à Saúde – APS; O) Aprendizagem Híbrida mediada por meios digitais interativos de
informação e comunicação aplicada a Disciplina de Planejamento Estratégico Industrial. 5)
Aprovação dos RADs 2021 – O presidente apresentou a situação de alguns docentes que não
preencheram o relatório com a carga horária total: a) Professor João Carlos – O presidente ponderou
que o docente já está aposentado; b) Professor Marco Aurélio – O presidente informou que o docente
deixou de preencher 10 horas no seu relatório; c) Professores Diogo e Rodrigo – Por orientação da
CPPD, eles preencheram com a carga horária proporcional aos meses trabalhados em 2021. Foram
colocados em votação e aprovados os Relatórios de Atividades Docentes 2021 dos professores do TEP.
6) Aprovação de atividade remunerada – Foi colocada em votação e aprovada a seguinte atividade
remunerada do professor Júlio César Bispo Neves – Processo 23069.000994/2022-99. A) Descrição
da Atividade: Participação como professor na disciplina Ergonomia do curso de Especialização em
Engenharia de Segurança do Trabalho do LATEC em formato de ensino remoto com carga horária
total prevista de 30h divididas em encontros semanais; B) Natureza da Atividade: Ensino; C) Tipo de
remuneração: inciso III do artigo 21 da lei 12.772; D) Carga horária: 03 horas semanais; E) Datas de
realização da atividade: entre 03/05/2022 e 22/06/2022. 7) Proposta de redistribuição docente de
UFSJ – O presidente apresentou o interesse do professor Carlos Eduardo Durange de Carvalho Infante
da UFSJ em ser redistribuindo para este Departamento. Fizeram considerações e sugestões sobre o
tema os professores Elaine, Gilson, Marcelo Maciel, Priscilla, Luiz Brasil e Luis Torres. O presidente
colocou em votação e foi negado o pedido de redistribuição do docente neste momento. Na sequência,
o presidente apresentou a composição de uma comissão para discutir as características e a forma de
provimento para a vaga de docente oriunda da aposentadoria da professora Denise e para eventual
outra vaga de aposentadoria que surja. Os nomes indicados para a comissão foram os professores Artur,
Paulo Pfeil, Marcelo Figueiredo e Gilson. 8) Assuntos Gerais – A professora Mara apresentou o caso
de um aluno cego inscrito em sua disciplina e solicitou orientação dos demais colegas que já tenham
passado por situação semelhante. Os professores Luiz Brasil, Priscilla e Gilson contribuíram com o
tema. Encerrando sua fala, a professora Mara perguntou ao chefe sobre as oscilações no número de
alunos em suas disciplinas de um semestre para o outro e se haveria alguma causa especial para o fato.
O presidente informou que acredita que é uma alteração normal no fluxo de alunos. A professora
Priscilla questionou ao chefe os meios disponíveis para que os alunos consigam ter acesso e ler os
livros utilizados na sua disciplina e o presidente ficou de encaminhar a questão aos órgãos
competentes. Em nome da Comissão de Compras, a professora Priscilla informou que a comissão
finalizou a primeira parte dos pedidos recebidos até março, conforme planejado. Ademais, ela reforçou
que os docentes devem continuar enviando seus pedidos para a secretaria do Departamento por e-mail
para que sejam incluídos na próxima janela de compras da comissão em junho. O professor Paulo Pfeil
atualizou os presentes sobre o andamento da carta de intenções com a Câmara Ítalo-Brasileira e os
trâmites burocráticos envolvidos. A reunião foi encerrada às quinze horas e dezesseis minutos.
Excepcionalmente e por dificuldades técnicas, esta ata não será acompanhada da lista de assinatura
dos participantes. Nada mais havendo a ser tratado, eu, Ramon Lopes do Nascimento, lavrei a presente
ata que vai assinada apenas pelo presidente.
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