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Às quatorze horas do dia 17 de agosto de 2021, virtualmente utilizando o endereço 1 
https://meet.google.com/bsc-hcsr-mmj teve início 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, Denise Alvarez, 4 
Eduardo Uchoa Barboza, Elaine Aparecida Araujo, Emmanuel Paiva de Andrade, Fernanda Abizethe 5 
de Carvalho Duim, Gilson Brito Alves Lima, Helder Gomes Costa, José Kimio Ando, Júlio César 6 
Bispo Neves, Lidia Angulo Meza, Luis Ernesto Torres Guardia, Luiz Carlos Brasil de Brito Mello, 7 
Mara Telles Salles, Marcelo Gonçalves Figueiredo, Marcelo Maciel Monteiro, Níssia Carvalho Rosa 8 
Bergiante, Paulo Roberto Pfeil Gomes Pereira, Priscilla Cristina Cabral Ribeiro, Ricardo Bordeaux 9 
Rêgo, Sérgio José Mecena da Silva Filho e Suzana Dantas Hecksher. Tiveram suas ausências 10 
justificadas os professores Artur Alves Pessoa, Fernando Oliveira de Araujo e José Rodrigues de Farias 11 
Filho. Faltaram à reunião os professores José Geraldo Lamas Leite, Marcos Costa Roboredo, Marco 12 
Aurélio Cabral Pinto, Ruben Huamanchumo Gutierrez, Silvia dos Reis Alcântara Duarte e Valdecy 13 
Pereira. 1) Aprovação da ata da reunião ordinária do dia 19/07 – Foi colocada em votação e 14 
aprovada a ata da reunião ordinária do dia 19/07/21. 2) Quadro de Horários para 2021.2 – Foi 15 
colocado em votação e aprovado o Quadro de Horários enviado por e-mail com as seguintes alterações: 16 
A) Exclusão da disciplina TEP00169 TÓPICOS ESPECIAIS II - DINÂMICA DE SISTEMAS 17 
(SYSTEM DYNAMICS); B) Exclusão da disciplina TEP00160 TÉCNICAS DE ELABORAÇÃO DE 18 
CENÁRIOS PROSPECTIVOS. 3) Homologação da utilização da verba de livre ordenação pela 19 
Escola de Engenharia – Foi colocada em votação e homologada a utilização da verba de livre 20 
ordenação pela Escola de Engenharia. 4) Evento de Extensão coordenado pelo professor Júlio e 21 
intitulado: “Ciclo de Palestras sobre Saúde Mental dos Alunos de Graduação em Engenharia” 22 
– O presidente passou a palavra ao professor Júlio que fez um breve relato sobre o evento. O presidente 23 
passou a palavra à professora Níssia, presidente da Comissão de Extensão, que leu o parecer positivo 24 
para aprovação. Foi colado em votação e foi aprovado o parecer positivo para realização do evento de 25 
extensão coordenado pelo professor Júlio e intitulado “Ciclo de Palestras sobre Saúde Mental dos 26 
Alunos de Graduação em Engenharia”. 5) Vistoria dos gabinetes dos docentes – O presidente iniciou 27 
o item falando que o interligaria com parte do relato da Comissão de Compras do item 7. O presidente 28 
fez uma breve introdução e passou a palavra à professora Lidia, presidente da Comissão de Compras. 29 
A professora Lidia solicitou que os docentes verificassem em seus gabinetes as necessidades de novos 30 
mobiliários (cadeiras, mesas, armários e persianas), descupinização e outros serviços de terceiros 31 
(como reparo de ar, pintura e etc.) e enviassem essas demandas à secretaria até o dia 31/08/21. O tempo 32 
curto foi justificado pelo término da vigência de licitações atuais, a antecedência necessária para 33 
garantir tempo hábil para empenho pela Pró-Reitoria de Administração (PROAD) e a consolidação de 34 
novas demandas para a Superintendência de Operações e Manuntenção (SOMA). O professor Helder 35 
indagou sobre a realização dos serviços de limpeza e o problema crônico do telhado do bloco E que 36 
afeta vários gabinetes de professores do Departamento. O presidente informou que a Escola está ciente 37 
do problema do telhado e buscando uma solução. O professor Luiz Brasil questionou sobre os 38 
procedimentos para entrada na Escola e foi respondido pelo presidente. A professora Denise perguntou 39 
se deveria fazer as medições do seu gabinete para indicar as especificações dos bens a serem 40 
adquiridos. A professora Lidia disse que sim e que, caso surjam novas licitações com outros bens, a 41 
Comissão entrará em contato com todos os docentes. O presidente indicou que o Departamento está 42 
com a ideia de, após autorização expressa dos responsáveis, deixar chaves reservas dos gabinetes com 43 
a secretaria da Escola para eventual vistoria, manutenção e/ou instalação de bens. Por fim, o presidente 44 
colocou em votação e foi aprovada a inversão do item de pauta para discutir o “Informe da Comissão 45 
de Compras” e depois o item “Protocolo para possível retorno a atividades presenciais”. 6) Informe 46 
da Comissão de Compras – O presidente passou a palavra à professora Lidia, presidente da Comissão. 47 
Ela apresentou as informações constantes na aba restrita do site do Departamento: começou com o 48 
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saldo da fonte própria, indicou o planejamento inicial feito para 2021 e os atuais gastos deste ano. A 49 
docente também esclareceu que pedidos da ordem de quinze mil reais em bens feitos no ano passado 50 
não foram empenhados pela Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PROPPI) com a 51 
justificativa de que não havia recurso financeiro e que tal argumento não se sustenta. Os bens que ainda 52 
estavam disponíveis e de interesse do Departamento foram novamente solicitados com a verba deste 53 
ano. Sobre os serviços de terceiros, a professora apresentou um resumo dos fatos desde dezembro do 54 
ano passado quando foram encaminhadas às demandas até agora: não é possível a utilização de 55 
recursos próprios para isso, não é possível a contratação da Fundação Euclides da Cunha (FEC) para 56 
esse tipo de demanda e estamos hoje aguardando a execução pela SOMA. A professora Lidia também 57 
indicou que a Comissão de Compras receberá sugestões dos membros da plenária até o dia 31/08 para 58 
a sistematização de regras para o apoio financeiro (diárias, passagens e inscrição) para participação de 59 
professores em eventos científicos. Ela comunicou que a PROAD já se manifestou dizendo que não é 60 
possível que docentes em férias durante o evento recebam esses auxílios financeiros. Por fim, ela 61 
encaminhou a sugestão da Comissão para que os gastos do Departamento estejam disponíveis em uma 62 
aba pública no site. O professor Luiz Brasil sugeriu que a Comissão enviasse o documento com as 63 
regras de apoio financeiro antes da reunião para que haja maior tempo para leitura. O professor Helder 64 
recomendou que fosse encaminhada a última versão de regra utilizada para apoios. A professora Lidia 65 
indagou se o chefe encaminharia para votação a disponibilização dos gastos em aba pública e, após 66 
questão de ordem levantada pelo professor Paulo Pfeil de que o item não constava como deliberação 67 
na pauta, o presidente informou que o item será objeto de discussão na próxima reunião. 7) Protocolo 68 
para possível retorno a atividades presenciais – O presidente passou a palavra ao servidor Ramon 69 
que fez um breve relato sobre as discussões públicas no CEPEx sobre o tema. O servidor pontuou que 70 
temática das aulas presenciais parece avançar para um retorno gradual, seguro e muito bem construído. 71 
Há uma priorização dos cursos com alta taxa de retenção de alunos (principalmente cursos da área de 72 
saúde) já que eles dependem de disciplinas práticas que não estão sendo oferecidas durante o período 73 
remoto e, consequentemente, os discentes não conseguem integralizar o currículo. O presidente 74 
destacou o agravamento das variantes do novo vírus e o baixo índice de vacinação com as duas doses. 75 
A professora Suzana relatou que haverá uma reunião extraordinária do Colegiado da Escola para ouvir 76 
opiniões dos professores sobre o retorno presencial gradual. O professor Júlio comentou que não 77 
consegue encontrar respaldo na racionalidade para qualquer tentativa de retorno presencial no 78 
momento. O professor Helder ponderou suas percepções positivas sobre as aulas remotas. A professora 79 
Lidia destacou que o tema é extremamente relevante e propôs a realização de uma outra reunião para 80 
discuti-lo. A professora Denise afirmou que concorda com a proposição da professora Lidia e com os 81 
comentários do professor Júlio sobre a volta prematura. O presidente acatou a sugestão e avisou que o 82 
tema será pautado em um momento posterior. 8) Informe das Comissões dos últimos concursos para 83 
docente – O presidente passou a palavra ao professor Gilson que foi o presidente da comissão interna 84 
para ajudar na organização administrativa do concurso para área de Risco, Segurança e Confiabilidade. 85 
O professor fez um resumo dos trabalhos desenvolvidos e foi seguido por comentários e relato do 86 
professor José Kimio, presidente da Comissão Examinadora do certame. Em seguida, o presidente 87 
passou a palavra ao professor Eduardo Uchoa, presidente da comissão interna e presidente da 88 
Comissão Examinadora do concurso para área Pesquisa Operacional com ênfase em Inteligência 89 
Computacional. O professor Eduardo Uchoa também fez um resumo das atividades e pontuou a 90 
dinâmica adotada. 9) Decisão sobre a vaga oriunda da aposentadoria do professor João Carlos – 91 
Após considerações feitas pelos docentes Denise, Marcelo Maciel, Lidia, Helder e Gilson, o presidente 92 
encaminhou a votação para ratificar as sugestões já feitas pela Comissão designada na DTS TEP 93 
06/2020 para as duas áreas dos próximos dois concursos: “Engenharia do Trabalho e mudanças 94 
sociotécnicas” e “Automação na Gestão da Produção”. As sugestões foram aprovadas. Por fim, o 95 
presidente ponderou que fará uma nova DTS reinstituindo a comissão para que ela possa apresentar 96 
na próxima reunião de setembro a proposta para forma de provimento das vagas (concurso, 97 
transferência, remoção, etc) e as características pertinentes. 10) Processo seletivo simplificado para 98 
contratação de professor substituto – O presidente indicou que a Comissão do item anterior também 99 
será responsável por propor na próxima reunião departamental as características do processo seletivo 100 
simplificado. 11) Relatos dos grupos de trabalho sobre a construção de propostas para mudança 101 
curricular – O presidente passou a palavra à professora Suzana que relatou as discussões do grupo de 102 
Engenharia do Trabalho e se colocou à disposição para auxiliar os demais. Os professores Gilson, 103 
Júlio, Helder, José Kimio e Emmanuel também fizeram contribuições para a discussão. 12) Assuntos 104 
Gerais – A professora Priscilla indagou sobre os novos representantes no Colegiado da Engenharia de 105 
Produção e o presidente apresentou a atual composição que foi enviada para publicação em Boletim 106 
de Serviço. A reunião foi encerrada às dezessete horas e vinte e sete minutos. Excepcionalmente e por 107 



 

dificuldades técnicas, esta ata não será acompanhada pela lista de assinatura dos participantes. Nada 108 
mais havendo a ser tratado, eu, Ramon Lopes do Nascimento, lavrei a presente ata que vai assinada 109 
apenas pelo presidente. 110 

Fernando Toledo Ferraz 

Chefe do Departamento de Engenharia de Produção 
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