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Ata da Reunião Ordinária do TEP realizada em 13/07/2022 

Às quatorze horas e seis minutos do dia 13 de julho de 2022, virtualmente utilizando o endereço 

https://meet.google.com/pvt-kgfn-htq, teve início a Reunião Ordinária do TEP, tendo como seu 

presidente o decano no exercício da chefia do TEP, professor Paulo Roberto Pfeil Gomes Pereira e que 

contou com as presenças dos professores Antônio Carlos Magalhães da Silva, Diogo Ferreira de Lima 

Silva, Emmanuel Paiva de Andrade, Gilson Brito Alves Lima, José Geraldo Lamas Leite, José Kimio 

Ando, Júlio César Bispo Neves, Lidia Angulo Meza, Mara Telles Salles, Marcelo Gonçalves 

Figueiredo, Marcelo Maciel Monteiro, Marco Aurélio Cabral Pinto, Níssia Carvalho Rosa Bergiante, 

Priscilla Cristina Cabral Ribeiro, Ricardo Bordeaux Rego, Ruben Huamanchumo Gutierrez, Samuel 

Martins Drei e Suzana Dantas Hecksher. Tiveram suas ausências justificadas os professores Carlos 

Francisco Simões Gomes, Elaine Aparecida Araújo, Fernando Toledo Ferraz, Luis Ernesto Torres 

Guardia, Luiz Carlos Brasil de Brito Mello, Marcos Costa Roboredo e Sérgio José Mecena da Silva 

Filho. Faltaram à reunião os professores Fernando Oliveira de Araújo, Hélder Gomes Costa, José 

Rodrigues de Farias Filho, Rodrigo Arcuri Marques Pereira e Valdecy Pereira. 1) Aprovação do texto 

da ata da reunião ordinária do dia 14/06/2022 – Foi colocado em votação e aprovado sem ressalvas 

o texto da ata da reunião ordinária do dia 14/06/2022. 2) Aprovação do texto da ata da reunião 

extraordinária do dia 23/06/2022 – Foi colocado em votação e aprovado sem ressalvas o texto da ata 

da reunião extraordinária do dia 23/06/2022. 3) Aprovação da Resolução de Projeto Final de Curso 

de Engenharia de Produção - Resolução TGP/TEP Nº 01/2022 – O professor Júlio Bispo, 

coordenador do TGP, fez um breve relato sobre os trabalhos da Comissão de Projeto Final, que 

desenvolveu a resolução que visa criar regras para as disciplinas de Projeto Final de Curso I e Projeto 

Final de Curso II. A professora Níssia explicou que na resolução há diretrizes gerais sobre as entregas 

de Projeto Final I e Projeto Final II. A professora Lidia externou sua preocupação quanto às entregas 

de Projeto Final I e pedidos de quebra de requisito para cursar Projeto Final II junto a Projeto Final I, 

e a professora Suzana parabenizou a Comissão pela elaboração do documento e esclareceu que o 

orientador seria o responsável por definir as entregas de Projeto Final I. O professor Marcelo Maciel 

questionou a partir de quando valeria a resolução, bem como do limite de quatro alunos orientados por 

docente. O professor Júlio respondeu que, sendo aprovada nesta plenária, a resolução já valerá para o 

período 2022.2 e, quanto ao limite de alunos orientados, não há distinção entre professores 20h e 40h, 

e que casos excepcionais devem ser levados à plenária e relatados pelo docente responsável para que 

sejam aprovados. A professora Níssia lembrou que o limite de bancas de Projeto Final que um docente 

poderá participar por período passou de cinco para oito, e que o envio dos documentos Concordância 

Formal de Defesa Remota e Ata de Defesa Remota devem ser feitos pelo orientador e não pelos alunos. 

Além disso pediu que os docentes se atentem às datas definidas no Processo de Projeto Final I e II 

disponível no site do TEP. O professor Júlio finalmente informou que a única alteração no documento 

seria o de acatar a sugestão da professora Suzana em trocar o termo ‘pesquisa’ pelo termo ‘trabalho’. 

Foi colocada então em votação a aprovação da Resolução TGP/TEP Nº 01/2022, sendo aprovada sem 

ressalvas. 4) Aprovação de atividade remunerada – Foi colocada em votação a seguinte solicitação 

de atividade remunerada, sendo aprovada sem ressalvas: i. Professor Júlio César Bispo Neves – A) 

Descrição da Atividade: Participação como professor na disciplina Ergonomia do curso de 

Especialização em Engenharia de Produção 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: única, 8 horas; E) Data 

de realização da atividade: 23/07/2022. 5) Aprovação das ementas das disciplinas novas e alteradas 

– O professor Júlio Bispo fez um breve relato sobre a reforma curricular do curso de Engenharia de 

Produção, informou que foi disponibilizado a todos os docentes duas pastas compartilhadas com as 

ementas das disciplinas novas e alteradas do TEP e agradeceu a participação dos docentes do 

Departamento que contribuíram neste processo. Foi colocada em votação a aprovação das ementas das 

disciplinas novas e alteradas, sendo aprovada sem ressalvas. 6) Aprovação de cursos – O professor 
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Paulo Pfeil lembrou que as aprovações de cursos passaram previamente pelas Comissões Acadêmica 

e Financeira, obtendo parecer positivo de ambas. A professora Lidia reforçou que cada comissão tem 

10 dias para fazer cada avaliação, e os documentos encaminhados pelos cursos repetidamente vêm 

com erros simples e recorrentes, assim pede novamente para que seja tomado um maior cuidado para 

evitar estes erros facilitando assim o processo de aprovação dos cursos. O professor Gilson, membro 

da Comissão Financeira, reforçou as palavras da professora Lidia. O professor Paulo Pfeil colocou em 

votação a aprovação dos seguintes cursos, sendo aprovados sem ressalvas: a. Edital e Plano de 

Trabalho da turma Niterói do MBA Gerenciamento de Projetos 2º semestre de 2022 (LabCEO); b. 

Edital e Plano de Trabalho do Curso de Pós-graduação Lato Sensu MBA Engenharia Econômica e 

Financeira-EEF- 2º semestre 2022; c. Edital e Plano de Trabalho do Curso de Pós-graduação Lato 

Sensu Especialização em Engenharia de Produção-EEP- 2º semestre de 2022. 7) Assuntos Gerais – 

A professora Priscilla fez uma observação sobre o upload de atestados médicos no aplicativo SouGov, 

e perguntou sobre o Prêmio ABEPRO, se outros docentes se dispõem a participar na comissão de 

avaliação dos projetos. O professor Júlio lembrou que os docentes que tiverem interesse em participar 

podem responder ao formulário que foi enviado por e-mail. A professora Níssia perguntou se haveria 

algum conflito na participação na comissão e o envio de um projeto de um aluno seu, e o professor 

Samuel se colocou à disposição para participar na comissão de avaliação dos projetos. O professor 

Gilson lembrou que do dia 14 a 16/07 ocorrerá o CNEG 2022 - Congresso Nacional de Excelência em 

Gestão. O professor Paulo Pfeil comentou sobre o Projeto de Colaboração Técnica do docente José 

Miguel Aroztegui Massera, do Departamento de Computação Científica da Universidade Federal da 

Paraíba, com o TEP. O Projeto será desenvolvido com os professores Artur Alves Pessoa, Marcos 

Costa Roboredo e Eduardo Uchoa Barboza (a partir de janeiro de 2023), e tem prazo previsto de um 

ano de duração, de agosto de 2022 a julho de 2023. Lembrou ainda sobre a parceria do Departamento 

de Engenharia de Produção com a Câmara Italiana, para convênio de estágios. Lembrou também do 

evento que aconteceria no dia 15/07 na Escola de Engenharia com o Deputado Federal Paulo Ramos, 

que destinou verbas de emenda parlamentar para a Escola. A reunião foi encerrada às quinze horas e 

doze minutos. Excepcionalmente e por dificuldades técnicas, esta ata não será acompanhada da lista 

de assinatura dos participantes. Nada mais havendo a ser tratado, eu, Bruno Almeida Hortmann, lavrei 

a presente ata que vai assinada apenas pelo presidente. 

 

 

Niterói, 15 de julho de 2022.  

 

 

 
                                   

Paulo Roberto Pfeil Gomes Pereira 
Decano no exercício da chefia do Departamento de 
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