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Às quatorze horas e cinco minutos do dia 13 de março de 2020, na sala 306A do bloco D, teve início 1 
a Reunião Ordinária do TEP, tendo como seu presidente o chefe do TEP, Prof. Fernando Toledo Ferraz  2 
e contou com as presenças dos professores Denise Alvarez, Elaine Aparecida Araujo, Emmanuel Paiva 3 
de Andrade, Fernanda Abizethe de Carvalho Duim, Gilson Brito Alves Lima, José Geraldo Lamas 4 
Leite, Júlio César Bispo Neves, Lidia Angulo Meza, Luis Ernesto Torres Guardia, Marcelo Maciel 5 
Monteiro, Marco Aurélio Cabral Pinto, Níssia Carvalho Rosa Bergiante, Paulo Roberto Pfeil Gomes 6 
Pereira e Priscilla Cristina Cabral Ribeiro. Tiveram suas ausências justificadas os professores: Carlos 7 
Francisco Simões Gomes, Fernando Oliveira de Araujo, Helder Gomes Costa, João Carlos Correia 8 
Baptista Soares de Mello, José Rodrigues de Farias Filho, Luiz Carlos Brasil de Brito Mello, Mara 9 
Telles Salles, Marcelo Gonçalves Figueiredo, Marcos Costa Roboredo, Ricardo Bordeaux Rego, 10 
Ruben Huamanchumo Gutierrez, Sérgio José Mecena da Silva Filho e Suzana Dantas Hecksher. 11 
Faltaram à reunião os professores Antonio Carlos Magalhães da Silva, Artur Alves Pessoa, Eduardo 12 
Uchoa Barboza, José Kimio Ando, Silvia dos Reis Alcântara Duarte e Valdecy Pereira. 1) Aprovação 13 
da ata da reunião ordinária do dia 13/02 – Foi colocada em votação e aprovada a ata da reunião 14 
ordinária do dia 13/02/2020 com a inclusão da justificativa de ausência da professora Silvia que fora 15 
enviada apenas para o e-mail da professora Priscilla e inclusão do seguinte trecho no item 10, linha 16 
69: “O professor Paulo Pfeil solicitou ao presidente uma aprovação ad referendum da sua 17 
participação como docente em um módulo do curso MBA Gestão Econômica e Financeira do LATEC. 18 
Ele justificou o pedido pois houve mudança da data do início do curso e não haverá tempo hábil até 19 
a próxima reunião para apreciação. Após consultar os procedimentos, o presidente informou que 20 
aprovará ad referendum a participação e submeterá à plenária na próxima reunião.” 2) Autorização 21 
para participação de outras atividades remuneradas: Foram colocadas em votação e aprovadas as 22 
seguintes participações em outras atividades remuneradas: A) Paulo Roberto Pfeil Gomes Pereira, i. 23 
Processo 23069.010186/2020-78 – Módulo do curso de Finanças Internacionais no MBA Gestão 24 
Econômica e Financeira do LATEC/UFF – Início em 07/03/2020 e término em 14/03/2020. ii. 25 
Processo 23069.010185/2020-23 – Módulo do curso de Finanças Internacionais no MBA Gestão 26 
Econômica e Financeira do LATEC/UFF – Início em 20/06/2020 e término em 27/06/2020. iii. 27 
Processo 23069.010208/2020-08 – Desenvolvimento de um módulo de Economia Empresarial em 28 
Programa de MBA em instituição de ensino fora da UFF – Início em 23/05/2020 e término em 29 
06/06/2020. B) Docentes em outras atividades remuneradas pretéritas: O presidente consultou a 30 
plenária sobre a possibilidade de aprovação de atividades remuneradas pretéritas de uma lista enviada 31 
pelas coordenações de cursos do LATEC. Os seguintes professores fizeram ponderações sobre o tema: 32 
Lidia, Priscilla, Paulo Pfeil, Marcelo Maciel e José Geraldo.  Em seguida, o presidente optou por 33 
retornar com o tema na próxima reunião após consultar as rotinas administrativas e legais envolvidas.  34 
3) Comissão de Exame de Proficiência – O presidente passou a palavra à professora Lidia que fez 35 
um breve relato sobre os trabalhos da Comissão. A professora Lidia relembrou o e-mail enviado a 36 
todos no dia 19/02/2020 com as duas listas de disciplinas: uma com as passíveis de solicitação de 37 
exame de proficiência e a outra com as não passíveis de solicitação. Além disso, foram expostos os 38 
critérios utilizados pela comissão para criação dessas listagens. Por fim, a professora disse que o 39 
normativo completo está sendo finalizado e será apresentado na próxima reunião departamental. 4) 40 
Quadro de Horários 2020.1 – O presidente apresentou as mudanças feitas no Quadro de Horários de 41 
2020.1 após a confirmação do afastamento do professor Marcelo Figueiredo para pós-doutorado: a 42 
turma B1 de Engenharia do Produto que seria ministrada pelo professor Júlio será encerrada; a turma 43 
de A1 de Higiene e Segurança Industriais I que seria ministrada pelo professor Marcelo Figueiredo 44 
será ministrada pelo professor Júlio; a turma A1 de Psicologia e Sociologia do Trabalho que seria 45 
ministrada pelo professor Marcelo Figueiredo será ministrada pela professora Fernanda Duim; a turma 46 
D1 de Administração Aplicada à Engenharia que seria ministrada pela professora Fernanda Duim será 47 
dividida entre os professores Luiz Brasil e José Geraldo. 5) Patrimônio (Ofício SAEP 049/2019) – O 48 



 

presidente reforçou que, embora o tema já tenha sido abordado na última reunião, continuará sendo 49 
abordado até a conclusão de todas as pendências. Ele disse que os docentes com processos de 50 
patrimônio pendentes foram devidamente contatados, solicitou a atenção dos envolvidos para o 51 
assunto e pontuou que a pendência que estava em seu nome já fora sanada. 6) Cartão de Suprimento 52 
de Fundos – O presidente iniciou o tópico dizendo que, atualmente, todas as compras do Departamento 53 
são feitas via sistema interno da Universidade. Caso algum docente queira ter um cartão de suprimento 54 
de fundos, compras e serviços de pequeno valor e urgentes poderão ser feitos com ele de forma muito 55 
mais rápida. Após sugestões e ponderações de alguns docentes, o presidente informou que continuará 56 
estudando o tema e aceitando voluntário para essa atribuição. 7) Informe sobre a Comissão do 57 
Concurso – O presidente passou a palavra à professora Lidia, presidente da Comissão. A professora 58 
fez um breve relato sobre os trabalhos da Comissão, indicou que eles estão inclinados a propor o 59 
concurso para a área de Pesquisa Operacional já que a aposentadoria confirmada (professora Maria 60 
Helena) e as duas aposentadorias próximas (professores João Carlos e Helder) são de docentes dessa 61 
linha de pesquisa. Contudo, ainda falta a definição de especificidades para a área e de requisitos para 62 
os candidatos. Além disso, a docente concluiu dizendo que a Comissão também está atenta aos novos 63 
desafios acadêmicos da graduação, da pós-graduação e do mercado. 8) Aprovação de cursos - Após 64 
pareceres positivos das Comissões Acadêmica e Financeira, foram colocados em votação e aprovados 65 
os seguintes processos: A) Gerenciamento de Projetos - 23069.010167/2020-41 - Cadastro Professores 66 
MBA Gerenciamento de Projetos; B) Gerenciamento de Projetos - 23069.010168/2020-96 - Termo de 67 
Cooperação entre PMI e a UFF; C) MBA Gestão Estratégica da Produção e Manutenção - 68 
23069.010143/2020-92 - Edital e Plano de Trabalho do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu MBA 69 
Gestão Estratégica da Produção e Manutenção 2020.1; D) MBA Engenharia Econômica e Financeira 70 
- 23069.010150/2020-94 - Edital e Plano de Trabalho do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu MBA 71 
Engenharia Econômica Financeira 2020.1; E) Especialização em Engenharia de Produção - 72 
23069.010123/2020-11 - Edital e Plano de Trabalho do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu 73 
Especialização em Engenharia 2020.1. 9) Aulas em Petrópolis – O presidente destacou que o curso 74 
de Engenharia de Produção de Petrópolis está precisando de professores para ministrar disciplinas em 75 
seu campus. Ele disse ainda que os docentes interessados receberiam diárias e passagens referentes ao 76 
período lá trabalhado e podem procurá-lo ou procurar o professor José Rodrigues para maiores 77 
informações. 10) Projeto de Pesquisa do professor Emmanuel:  “CTS na Praça: Produzindo 78 
conhecimento e ampliando a cultura científica de forma inclusiva e equitativa por meio da 79 
popularização dos dispositivos, dos desafios e das oportunidades da relação entre Ciência, 80 
Tecnologia e Sociedade no Município de Niterói.” – O professor Emmanuel fez um breve relato sobre 81 
seu projeto. Foi colocado em votação e aprovado o projeto de pesquisa do professor Emmanuel 82 
intitulado: “CTS na Praça: Produzindo conhecimento e ampliando a cultura científica de forma 83 
inclusiva e equitativa por meio da popularização dos dispositivos, dos desafios e das oportunidades 84 
da relação entre Ciência, Tecnologia e Sociedade no Município de Niterói.” 11) Projeto de Pesquisa 85 
do professor Marco Aurélio -  “Estudo para identificação de potencial de economia de energia e 86 
geração de empregos com aproveitamento de potencial fotovoltaico nos telhados de edificações 87 
públicas no município de Niterói.” – O professor Marco Aurélio fez um breve relato sobre seu projeto. 88 
Foi colocado em votação e aprovado o projeto de pesquisa do professor Marco Aurélio intitulado: 89 
“Estudo para identificação de potencial de economia de energia e geração de empregos com 90 
aproveitamento de potencial fotovoltaico nos telhados de edificações públicas no município de 91 
Niterói.” 12) Assuntos Gerais – O presidente ressaltou a importância de manter a discussão com os 92 
estudantes sobre saúde mental. Ele também fez um breve relato sobre o novo vírus COVID-19, os 93 
cuidados necessários e o adiamento das aulas na graduação. Em seguida, esse tema do novo vírus foi 94 
complementando pelo professor Paulo Pfeil que indagou sobre etiquetas de comportamento em sala 95 
de aula com alunos para evitar contaminação e da professora Denise sobre as maçanetas das portas 96 
que podem ficar contaminadas. A professora Lidia lembrou a todos a importância do preenchimento 97 
do “Levantamento de Necessidades de Cursos e afastamentos”, tema tratado na última reunião. A 98 
professora Denise perguntou quem deveria procurar para tratar do tema de manutenção predial. O 99 
presidente recomendou procurar o professor James Hall, responsável por esse tema na Escola de 100 
Engenharia, e registrar o pedido no livro específico na secretaria da Unidade. A professora Elaine 101 
questionou se o Departamento pretende contratar um serviço semelhante ao feito no LOGIS para evitar 102 
acumulação de pombos. O presidente respondeu que sua ideia inicial era utilizar os recursos próprios 103 
do Departamento para realizar um serviço semelhante nas salas sob responsabilidade do TEP no bloco 104 
E. Porém, há entraves burocráticos para a contratação desse serviço e ele está buscando meios de 105 
contorná-los.  A reunião foi encerrada às quinze horas e vinte e oito minutos. E, nada mais havendo a 106 



 

ser tratado, eu, Ramon Lopes do Nascimento, lavrei a presente ata que vai assinada apenas pelo 107 
presidente.  108 

Fernando Toledo Ferraz 
Chefe do Departamento de Engenharia de Produção 
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