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Às quatorze horas e cinco minutos do dia 14 de junho de 2022, virtualmente utilizando o endereço 1 
https://meet.google.com/dvy-rqyu-wmq teve início a Reunião Ordinária do TEP, tendo como seu 2 
presidente o chefe do TEP, professor Fernando Toledo Ferraz e que contou com as presenças dos 3 
professores Antônio Carlos Magalhães da Silva, Carlos Francisco Simões Gomes, Diogo Ferreira de 4 
Lima Silva, Emmanuel Paiva de Andrade, Fernando Oliveira de Araújo, Gilson Brito Alves Lima, 5 
Hélder Gomes Costa, José Geraldo Lamas Leite, José Kimio Ando, Júlio César Bispo Neves, Lidia 6 
Angulo Meza, Luis Ernesto Torres Guardia, Luiz Carlos Brasil de Brito Mello, Mara Telles Salles, 7 
Marcelo Gonçalves Figueiredo, Marcelo Maciel Monteiro, Marcos Costa Roboredo, Níssia Carvalho 8 
Rosa Bergiante, Paulo Roberto Pfeil Gomes Pereira, Priscilla Cristina Cabral Ribeiro, Rodrigo Arcuri 9 
Marques Pereira, Ruben Huamanchumo Gutierrez, Samuel Martins Drei e Suzana Dantas Hecksher. 10 
Tiveram suas ausências justificadas os professores Elaine Aparecida Araújo, Ricardo Bordeaux Rêgo 11 
e Sílvia dos Reis Alcântara. Faltaram à reunião os professores José Rodrigues de Farias Filho, Marco 12 
Aurélio Cabral Pinto, Sérgio José Mecena da Silva Filho e Valdecy Pereira. 1) Aprovação do texto 13 
da ata da reunião ordinária do dia 16/05/2022 – Foi colocado em votação e aprovado sem ressalvas 14 
o texto da ata da reunião ordinária do dia 16/05/2022. 2) Ratificação do ad referendum sobre o 15 
Programa de Gestão do TEP – O professor Fernando Ferraz explicou brevemente como funciona o 16 
Programa de Gestão, lembrando que não se aplica ao trabalho docente, apenas aos técnicos-17 
administrativos e justificou o ad referendum pela urgência de aprovação no colegiado da Escola de 18 
Engenharia e dar andamento ao processo; colocou em votação a ratificação do ad referendum, sendo 19 
aprovada sem ressalvas. 3) Requerimento de alteração de regime de trabalho docente - de 20h 20 
para 40h DE, do professor Rodrigo Arcuri – O professor Rodrigo Arcuri fez um breve relato sobre 21 
sua solicitação. O professor Luiz Brasil, membro da Comissão de Avaliação Docente, pediu a palavra 22 
e ressaltou que o prof. Rodrigo apresentou toda a documentação necessária e cumpriu todos os 23 
requisitos para o pedido, e assim a comissão decidiu dar parecer favorável à solicitação. A professora 24 
Suzana fez comentário ressaltando a importância do professor Rodrigo para o Departamento, e a 25 
professora Lidia perguntou sobre a pontuação equivalente no Departamento para a mudança de regime 26 
de docentes. A professora Priscilla perguntou sobre a questão de cotas no último concurso do 27 
Departamento, respondida pela professora Suzana e o professor Fernando Ferraz, e o professor Paulo 28 
Pfeil lembrou dos trabalhos da Comissão de Concurso do Departamento, que avaliará sobre o uso da 29 
pontuação oriunda da aposentadoria da professora Denise para mudança de regime de trabalho docente 30 
e/ou abertura de novos concursos para docentes do TEP. O professor Hélder fez observações sobre a 31 
mudança de regime do professor Rodrigo ocorrer a bem do serviço público e fortalecer o 32 
Departamento, e o professor José Geraldo lembrou que se aproxima o período de eleições presidenciais 33 
e deve-se ter atenção às questões burocráticas e possíveis restrições sobre nomeações e mudança de 34 
regime após 02/07/2022. Finalmente, foi colocado em votação o parecer da Comissão de Avaliação 35 
Docente, sendo aprovado sem ressalvas. 4) Aprovação de licença capacitação da professora Elaine 36 
Aparecida Araújo – O professor Hélder, membro da Comissão de Projetos e Afastamentos, informou 37 
o parecer da comissão sobre a solicitação da professora Elaine, de realização de licença capacitação 38 
na Universidade Federal da Bahia (UFBA), no período de 22/08/2022 a 18/11/2022, recomendando o 39 
deferimento da solicitação. Os professores Emmanuel, Marcelo Figueiredo e Suzana parabenizaram a 40 
professora Elaine pelo projeto escolhido para capacitação. Foi colocada então em votação a solicitação 41 
de licença capacitação da professora Elaine, sendo aprovada sem ressalvas. 5) Aprovação de 42 
atividade remunerada (ad referendum) – O professor Paulo Pfeil fez um breve relato sobre sua 43 
solicitação, explicando o ad referendum devido a uma antecipação de datas pelo Latec. Foi colocada 44 
em votação a ratificação do ad referendum, sendo aprovada sem ressalvas. 6) Reforma curricular – 45 
O professor Júlio, coordenador do TGP, fez um relato apresentando um quadro resumo sobre a reforma 46 
curricular, mostrando alterações na carga horária do curso e a curricularização da extensão, com a 47 
proposta de que diversas disciplinas do curso passem a ter caráter extensionista e também que novas 48 
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disciplinas sejam criadas exclusivamente de extensão, sendo nomeadas Projetos Integradores. Pediu a 49 
colaboração dos colegas docentes do TEP, respondendo a um formulário onde poderão indicar uma ou 50 
mais disciplinas que desejam contribuir para alteração dos Objetivos, Ementa e Bibliografia. A 51 
professora Suzana, vice coordenadora do TGP, pediu a palavra e ressaltou a redução da carga horária 52 
das disciplinas obrigatórias, assim como a criação de novas disciplinas, e finalizou pedindo a 53 
contribuição dos colegas docentes. A professora Priscilla disse que pretende lecionar uma disciplina 54 
optativa no próximo período e perguntou sobre a possibilidade de alterações e atualizações, no que a 55 
professora Suzana disse ser possível e desejável. 7) Assuntos Gerais – O professor Fernando Ferraz 56 
pediu a colaboração dos docentes nas eleições para reitor. O professor Luiz Brasil perguntou se o 57 
período 2022.2 será presencial, com o professor Fernando Ferraz respondendo que sim. O professor 58 
Luis Torres perguntou quando voltam as reuniões presenciais, e o professor Fernando Ferraz 59 
respondeu que ainda não há previsão pois serão seguidas as normativas e orientações dos órgãos 60 
superiores, mas sugeriu que seja mantido o sistema híbrido neste momento. O prof. Helder perguntou 61 
sobre o horário de funcionamento da secretaria do TEP e uso do laboratório de informática (sala 306B), 62 
e o servidor Bruno respondeu que durante as férias do servidor Ramon, a secretaria está com 63 
atendimento presencial de 9 às 18 horas na segunda-feira, quarta-feira e quinta-feira, e que pode ser 64 
combinada previamente a entrega das chaves da sala 306B, caso necessário. A reunião foi encerrada 65 
às dezesseis horas e dois minutos. Excepcionalmente e por dificuldades técnicas, esta ata não será 66 
acompanhada da lista de assinatura dos participantes. Nada mais havendo a ser tratado, eu, Bruno 67 
Almeida Hortmann, lavrei a presente ata que vai assinada apenas pelo presidente. 68 
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