
 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENGENHARIA 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 
 

Ata da Reunião Ordinária do TEP realizada em 14/08/2020 

 

Às quatorze horas e quatro minutos do dia 14 de agosto de 2020, virtualmente utilizando o endereço 1 
https://meet.google.com/jpv-txtb-aaz, teve início a Reunião Ordinária do TEP, tendo como seu 2 
presidente o chefe do TEP, Prof. Fernando Toledo Ferraz e contou com as presenças dos professores 3 
Antônio Carlos Magalhães da Silva, Artur Alves Pessoa, Carlos Francisco Simões Gomes, Denise 4 
Alvarez, Eduardo Uchoa Barboza, Elaine Aparecida Araujo, Emmanuel Paiva de Andrade, Fernanda 5 
Abizethe de Carvalho Duim, Fernando Oliveira de Araujo, Gilson Brito Alves Lima, João Carlos 6 
Correia Baptista Soares de Mello, José Kimio Ando, Júlio César Bispo Neves, Lidia Angulo Meza, 7 
Luis Ernesto Torres Guardia, Luiz Carlos Brasil de Brito Mello, Mara Telles Salles, Marcelo 8 
Gonçalves Figueiredo, Marcelo Maciel Monteiro, Marcos Costa Roboredo, Níssia Carvalho Rosa 9 
Bergiante, Paulo Roberto Pfeil Gomes Pereira, Priscilla Cristina Cabral Ribeiro, Ruben Huamanchumo 10 
Gutierrez, Silvia dos Reis Alcântara Duarte, Suzana Dantas Hecksher e Valdecy Pereira. O professor 11 
Osvaldo Luiz Gonçalves Quelhas compareceu como convidado. Tiveram suas ausências justificadas 12 
os professores: Helder Gomes Costa, José Rodrigues de Farias Filho e Ricardo Bordeaux Rego. 13 
Faltaram à reunião os professores José Geraldo Lamas Leite, Marco Aurélio Cabral Pinto e Sérgio 14 
José Mecena da Silva Filho. O presidente passou a palavra ao professor Artur que fez uma breve 15 
explicação e pedido de inclusão na pauta. Foi colocada em votação e aprovada a inclusão do item que 16 
será ordenado como dois desta ata. 1) Aprovação da ata da reunião ordinária do dia 16/07 - Foi 17 
colocada em votação e aprovada a ata da reunião ordinária do dia 16/07/2020. 2) Outras atividades 18 
remuneradas: Pedido do professor Artur Alves Pessoa – Foi colocada em votação e aprovada a 19 
atividade do professor Artur Alves Pessoa com as seguintes características: “Descrição: 20 
Desenvolvimento de um software de otimização em linguagem Julia em parceria com a Universidade 21 
Federal da Paraíba para resolução de problemas representados através de modelos de programação 22 
matemática envolvendo decomposição de Dantzig-Wolfe. Natureza da Atividade: Pesquisa. Tipo de 23 
Remuneração: Inciso XII do artigo 21 da lei 12.772. Carga horária semanal : oito horas. Período: 24 
15/09/2020 a 15/03/2021.” 3) Informe sobre lançamento de notas do Período Letivo Especial – O 25 
presidente passou a palavra ao servidor Ramon que reforçou o prazo de 27/08/20 para que os docentes 26 
que estão lecionando durante o período letivo especial enviem à secretaria por e-mail as notas dos 27 
alunos. 4) Informe sobre Monitoria e Projeto de Iniciação à Docência 2020 – O presidente passou 28 
a palavra ao professor Marcos Roboredo que pontuou que o Projeto de Iniciação à Docência 2020 29 
sofrerá ajustes para se adaptar ao período remoto, solicitou a colaboração dos docentes para revisarem 30 
seus subprojetos adequando as tarefas dos bolsistas a essa nova realidade, bem como adequando as 31 
características do processo seletivo. Indicou que a previsão é a de que os bolsistas iniciem em outubro 32 
e os processos seletivos ocorram final de setembro. Concluiu dizendo que a distribuição definitiva das 33 
vagas para o Programa de Monitoria e o Projeto de Iniciação à Docência será feita em breve e o 34 
presidente adiantou que o Departamento poderá ampliar o projeto e arcar com os custos dos que não 35 
forem contemplados com bolsas na Monitoria. 5) Informe sobre finanças do Departamento – O 36 
presidente informou os atuais recursos financeiros disponíveis pelo Departamento: tanto os recursos 37 
de livre ordenação como os recursos da fonte própria. Após considerações e dúvidas de diversos 38 
docentes, o presidente finalizou dizendo que encaminhará um formulário eletrônico para que cada um 39 
indique a sua demanda para compra. 6) Informe sobre a Comissão de Ensino Remoto sobre 40 
atualização da situação de professores para Ensino Remoto – O professor Fernando passou a 41 
palavra ao professor José Kimio, presidente da Comissão, que apresentou um breve relato sobre os 42 
trabalhos feitos pela Comissão e esclareceu dúvidas sobre o tema. 7) Informe sobre Projeto Final 43 
para 2020.1 – O presidente passou a palavra à professora Suzana que salientou que novas orientações 44 
serão enviadas aos professores no final de agosto sobre inscrições em Projeto Final I e II. Pediu especial 45 
atenção e leitura atenta às novas sistemáticas. O presidente indicou que designará os servidores Níssia, 46 
Júlio e Bruno para coordenarem os trabalhos dessas duas disciplinas. O servidor Ramon complementou 47 
pedindo para que os docentes que possuem turmas dessas matérias ocorrendo agora no período especial 48 



 

estejam atentos aos prazos estabelecidos e divulgados no site do Departamento, enfatizando que o 49 
aluno só receberá a nota após o envio da documentação correta e completa para postagem no 50 
Repositório Institucional. 8) Prorrogação do afastamento do professor Marcelo Figueiredo – Após 51 
considerações dos professores Marcelo Figueiredo, Paulo Pfeil e Eduardo Uchoa, foi colocada em 52 
votação e aprovada a prorrogação do afastamento para pós-doutorado do professor Marcelo Figueiredo 53 
(processo 23069.151913/2020-56) para o dia 15 de dezembro de 2020. 9) Progressão funcional do 54 
professor Júlio - 23069.155477/2020-94 – O presidente passou a palavra ao professor Eduardo Uchoa, 55 
presidente da Comissão de Progressão. Após relato do professor Eduardo, foi colocado em votação e 56 
aprovado o Parecer 0220827/2020/TEP favorável da Comissão de Progressão. Foi colocada em 57 
votação e aprovada a progressão funcional de Adjunto A I para Adjunto A II do professor Júlio César 58 
Bispo Neves constante no processo 23069.155477/2020-94. 10) Quadro de Horários para 2020.1 e 59 
Planos de Atividades das Disciplinas – O presidente apresentou o quadro de horários para 2020.1 e 60 
os planos de atividades das disciplinas enviados pelos docentes. Após solicitação da Coordenação de 61 
Engenharia de Produção de novas turmas para atender demandas de formandos e ponderações de 62 
alguns docentes sobre o tema, foi colocado em votação e aprovado o quadro de horários para 2020.1 63 
enviado com a pauta e com o acréscimo das seguintes novas turmas: B1 da disciplina TEP00169 64 
TÓPICOS ESPECIAIS II - ANÁLISE DE DADOS E APOIO À DECISÃO NOS AMBIENTES 65 
CORPORATIVO E SOCIAL ministrada pela professora Suzana; B1 da disciplina TEP00171 66 
FUNDAMENTOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO ministrada pelo professor José Kimio; 67 
C1 da disciplina TEP00170 ÉTICA, EXERCÍCIO PROFISSIONAL E CIDADANIA ministrada pelo 68 
professor Emmanuel e B1 da disciplina TEP00158 QUALIDADE ministrada pelo professor Luiz 69 
Brasil.  O professor Paulo Pfeil solicitou e foi aprovado que constasse em ata que a criação de turmas 70 
para formandos teve caráter emergencial para esse período. 11) Redefinição de calendário para 71 
Exame de Proficiência para 2020.1: resposta à solicitação da TGP – O presidente passou a palavra 72 
à professora Lidia, presidente da Comissão de Exame de Proficiência, que apresentou a proposta de 73 
redefinição do calendário para esse primeiro semestre de 2020 após o pedido da Coordenação de 74 
Engenharia de Produção. A docente pontuou que essa proposta foi encaminhada ao Departamento no 75 
dia 24/07, uma semana após a última reunião, e, embora a professora Suzana tenha dito que não seria 76 
mais viável a aplicação do exame nos termos da norma, a Comissão entendeu importante responder ao 77 
pedido feito. Ela seguiu detalhando as propostas da Comissão para revogações temporárias de termos 78 
da Instrução de Serviço e definição de novos prazos. A professora Suzana agradeceu o trabalho da 79 
Comissão, comentou sobre a não flexibilização dos artigos que definem o perfil dos alunos que podem 80 
solicitar exame de proficiência e concluiu dizendo que novos encaminhamentos já foram dados aos 81 
discentes como alternativa ao pedido de exame de proficiência. 12) Assuntos Gerais – O presidente 82 
destacou a importância dos planos de trabalho para o período remoto e a avaliação final que deverá ser 83 
feita sobre o atingimento de metas nos termos dos normativos vigentes. A professora Denise perguntou 84 
sobre iniciação científica e a professora Priscilla fez alguns esclarecimentos sobre essa tema. A reunião 85 
foi encerrada às dezesseis horas e onze minutos. Excepcionalmente e por dificuldades técnicas, esta 86 
ata não será acompanhada pela lista de assinatura física dos participantes. Nada mais havendo a ser 87 
tratado, eu, Ramon Lopes do Nascimento, lavrei a presente ata que vai assinada apenas pelo presidente.  88 

Fernando Toledo Ferraz 

Chefe do Departamento de Engenharia de Produção 


