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Às quatorze horas e cinco minutos do dia 16 de julho de 2020, virtualmente utilizando o endereço 1 
https://meet.google.com/fow-kyhm-nfi 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, José Geraldo 6 
Lamas Leite, José Kimio Ando, João Carlos Correia Baptista Soares de Mello, Júlio César Bispo 7 
Neves, Lidia Angulo Meza, Luis Ernesto Torres Guardia, Luiz Carlos Brasil de Brito Mello, Marcelo 8 
Maciel Monteiro, Marcos Costa Roboredo, Níssia Carvalho Rosa Bergiante, Paulo Roberto Pfeil 9 
Gomes Pereira, Priscilla Cristina Cabral Ribeiro, Ricardo Bordeaux Rego, Ruben Huamanchumo 10 
Gutierrez, Sérgio José Mecena da Silva Filho, Silvia dos Reis Alcântara Duarte, Suzana Dantas 11 
Hecksher e Valdecy Pereira. Tiveram suas ausências justificadas os professores: Helder Gomes Costa, 12 
José Rodrigues de Farias Filho, Mara Telles Salles e Marcelo Gonçalves Figueiredo. Faltou à reunião 13 
o professor Marco Aurélio Cabral Pinto. 1) Aprovação da ata da reunião ordinária do dia 17/06 – 14 
Após apresentado o pedido de retificação do professor Paulo Pfeil e feitas considerações por inúmeros 15 
docentes, foi colocada em votação e aprovada a ata da reunião ordinária do dia 17/06/20 com a seguinte 16 
nova interpretação para o ponto 6 da ata: “A plenária considerou que a discussão sobre a comissão de 17 
RAD precisa de amadurecimento e, portanto, será cancelada. Esse tema será objeto de discussões em 18 
um momento futuro”. 2) Aprovação dos Estudos Dirigidos – Foram colocados em votação e 19 
aprovados os seguintes estudos dirigidos: A) Professor Antônio Carlos: “Mercado Financeiro e de 20 
Capitais para Investimentos”; B)Professor Marco Aurélio: “Estratégias em Mercado de Capitais: jogo 21 
de administração de carteira”; C) Professora Priscilla: “Estudo teórico das dimensões e frameworks 22 
para a Sustentabilidade e Gestão da Cadeia de Suprimentos”; D) Professora Lidia: “Ferramentas 23 
computacionais para Análise de Produtividade com Análise Envoltória de Dados”; E) Professora 24 
Denise: “Viabilidade da Ergonomia em diferentes perfis organizacionais”. 3) Aprovação de cursos – 25 
Após pareceres positivos das Comissões Acadêmica e Financeira, foram colocados em votação e 26 
aprovados os seguintes pedidos: A) Prorrogação de prazo por 11 meses - Processo 27 
23069.010569/2018-21. Contrato 027/2018 – MBA GERENCIAMENTO AVANÇADO DE 28 
FINANÇAS – Projeto FEC 3997; B) Prorrogação de prazo por 11 meses – Processo 29 
23069.010665/2018-70. Contrato 029/2018 – MBA Gestão Estratégica da Produção e Manutenção – 30 
Projeto FEC 3999. 4) Aprovação do projeto de Extensão do professor Gilson: “II Ciclo de 31 
Seminários de Pesquisa Interdisciplinar em Sistemas de Gestão” – Após parecer positivo da 32 
Comissão de Extensão apresentado pela professora Níssia e breve relato do professor Gilson, foi 33 
colocado em votação e aprovado o projeto de extensão do professor Gilson Brito Alves Lima intitulado 34 
“II Ciclo de Seminários de Pesquisa Interdisciplinar em Sistemas de Gestão”. 5) Aprovação da 35 
progressão funcional do professor Valdecy Pereira: processo 23069.155313/2020-67 – Após relato 36 
do professor Emmanuel, membro da Comissão de Progressão, foi colocado em votação e aprovado o 37 
Parecer 0213856/2020/TEP favorável da Comissão de Progressão. Foi colocada em votação e 38 
aprovada a progressão funcional de Adjunto C I para Adjunto C II do professor Valdecy Pereira 39 
constante no processo 23069.155313/2020-67. 6) Aprovação dos planos de atividades das 40 
disciplinas oferecidas no período letivo especial e quadro de horários do período letivo especial 41 
– Foram colocados em votação e aprovados todos os planos de atividades das disciplinas oferecidas 42 
no período letivo especial. Foi colocado em votação e aprovado o quadro de horários das disciplinas 43 
oferecidas durante o período letivo especial. 7) Informe da Comissão Permanente de Exame de 44 
Proficiência – O presidente passou a palavra para a professora Lidia, presidente da Comissão, que fez 45 
o seguinte informe: a Comissão, após análise da proposta de calendário que ainda será aprovado pelo 46 
CEPEx, propõe que os alunos que queiram pleitear exame de proficiência em 2020.1 poderão 47 
preencher o requerimento até 30 dias após o início das aulas de 2020.1 e o exame será aplicado até o 48 
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final desse mesmo semestre. A professora Suzana fez uma proposta à Comissão de uma pequena 49 
alteração desses prazos: os alunos poderiam solicitar exame de proficiência antes do começo do 50 
período 2020.1 e as provas seriam aplicadas logo no início do período letivo de 2020.1, antes do 51 
término do período de ajuste. A Comissão recebeu o pedido da professora, solicitou encaminhamento 52 
formal por e-mail e pontuou que a solicitação será avaliada pela Comissão. 8) Relatório da Comissão 53 
de Ensino Remoto - O presidente passou a palavra para o professor José Kimio, presidente da 54 
Comissão, que expôs os trabalhos realizados e o relatório elaborado. Muitos docentes fizeram 55 
comentários parabenizando a comissão pelas atividades e sanando dúvidas. O presidente concluiu 56 
dizendo que manterá a Comissão ativa para o próximo período letivo. 9) Proposta de Calendários 57 
Escolar e Administrativo – O presidente apresentou as propostas de calendários que serão votadas 58 
pelo CEPEx no dia 17/07/2020. O servidor Ramon pontuou a necessidade de aprovação do quadro de 59 
horários já na próxima reunião departamental e isso inclui horários das disciplinas e professores 60 
alocados. O presidente reforçou que a ideia é manter o máximo possível tanto do módulo quanto das 61 
turmas já previstas anteriormente para o semestre 2020.1 antes da pandemia. Seguiram fazendo 62 
considerações e tirando dúvidas sobre esse tema e a operacionalização das disciplinas no próximo 63 
período os professores Lidia, João Carlos, Luiz Brasil, Suzana, Luis Torres, Silvia e Ruben Gutierrez.  64 
10) Criação de disciplina – proposta da professora Suzana – O presidente passou a palavra para a 65 
professora Suzana que elucidou a sua proposta de criação de disciplina e foi seguida de comentários 66 
de apoio e sugestões do professor João Carlos. Foi colocada em votação e aprovada a criação da 67 
disciplina optativa intitulada “Projeto de Extensão I – Escritório Escola de Engenharia e Design 68 
(E3D)”. 11) Assuntos Gerais – O presidente apresentou um e-mail de uma professora se 69 
disponibilizando para ser aproveitada em uma vaga deste Departamento. Destacou que o tema não era 70 
para deliberação, apenas para informe e foi seguido de comentários dos professores João Carlos e 71 
Paulo Pfeil sobre esse assunto. A reunião foi encerrada às dezessete horas e catorze minutos. 72 
Excepcionalmente e por dificuldades técnicas, esta ata não será acompanhada pela lista de assinatura 73 
física dos participantes. Nada mais havendo a ser tratado, eu, Ramon Lopes do Nascimento, lavrei a 74 
presente ata que vai assinada apenas pelo presidente.  75 
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