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Às quatorze horas e três minutos do dia 18 de janeiro de 2022, virtualmente utilizando o endereço 1 
https://meet.google.com/bxi-judq-sfb 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 Carlos Francisco Simões Gomes, Denise Alvarez, Diogo Ferreira de Lima Silva, Eduardo 4 
Uchoa Barboza, Elaine Aparecida Araujo, Emmanuel Paiva de Andrade, Gilson Brito Alves Lima, 5 
José Geraldo Lamas Leite, José Kimio Ando, Júlio César Bispo Neves, Luiz Carlos Brasil de Brito 6 
Mello, Mara Telles Salles, Marcelo Maciel Monteiro, Marco Aurélio Cabral Pinto, Marcos Costa 7 
Roboredo, Rodrigo Arcuri Marques Pereira, Ruben Huamanchumo Gutierrez, Sílvia dos Reis 8 
Alcântara e Suzana Dantas Hecksher. Tiveram suas ausências justificadas os professores Fernando 9 
Oliveira de Araujo, Lidia Angulo Meza, Níssia Carvalho Rosa Bergiante, Paulo Roberto Pfeil Gomes 10 
Pereira, Priscilla Cristina Cabral Ribeiro e Ricardo Bordeaux Rêgo. Faltaram à reunião os professores 11 
Antônio Carlos Magalhães da Silva, Artur Alves Pessoa, Helder Gomes Costa, José Rodrigues de 12 
Farias Filho, Luis Ernesto Torres Guardia, Marcelo Gonçalves Figueiredo, Sérgio José Mecena da 13 
Silva Filho e Valdecy Pereira. 1) Aprovação do texto da ata da reunião ordinária do dia 13/12/2021 14 
– Pedido de retificação da professora Lidia: “No item 9 (do meu afastamento), é para colocarem meu 15 
nome completo na aprovação final (linha 87) e reforçar as datas de início e fim do afastamento (na 16 
mesma linha).” Foi colocado em votação e aprovado o texto da ata com o pedido de retificação, sem 17 
ressalvas. 2) Aprovação do Projeto de Iniciação à Docência TEP 2022 – O prof. Roboredo iniciou 18 
seu relato informando que o projeto de 2022 tem a mesma estrutura dos anos anteriores, contendo 19 
todos os subprojetos, sendo um total de 27; informou também que quase todos os subprojetos também 20 
serão encaminhados como projetos de Monitoria Prograd, e sugeriu que a definição de quais 21 
subprojetos serão alocados como Monitoria e quais serão PID seja feita após o resultado da Monitoria, 22 
previsto para a segunda quinzena de março. A profa. Denise externou sua preocupação pelo fato de 23 
dividir uma disciplina com o prof. Rodrigo e ambos terem submetido projetos, e o prof. Roboredo 24 
respondeu que a discussão sobre alocação de vagas pode ocorrer posteriormente. O prof. Brasil 25 
perguntou quando seriam divulgados os resultados da Monitoria Prograd, e o prof. Roboredo 26 
respondeu que está previsto para 14 de março. Foi colocado então em votação o Projeto de Iniciação 27 
à Docência TEP 2022 e aprovado sem ressalvas. 3) Lista Tríplice - Consulta Chefia do TEP – Foi 28 
colocada em votação e aprovada a seguinte lista tríplice para chefe do TEP: 1°. Fernando Toledo 29 
Ferraz; 2°. Ricardo Bordeaux Rêgo; 3°. Marcos Costa Roboredo. Foi colocada em votação e aprovada 30 
a seguinte lista tríplice para subchefe do TEP: 1°. Luiz Carlos Brasil de Brito Mello; 2°. Gilson Brito 31 
Alves Lima; 3°. Fernando Oliveira de Araújo. 4) Acesso às salas do TEP para descupinização, 32 
limpeza e levantamento arquitetônico (SAEP) – O presidente iniciou relatando que a Escola de 33 
Engenharia pediu para que o TEP informasse e criasse uma sistemática de acesso às salas do 34 
departamento, pois muitas salas não tiveram os responsáveis presentes durante a pandemia e 35 
necessitam uma limpeza e verificação do estado geral. O servidor Bruno informou que a 36 
descupinização será agendada pelo Francisco, do TCE, diretamente com cada docente que havia 37 
informado anteriormente a necessidade do serviço. Com relação à limpeza, o TCE solicitou que o TEP 38 
envie uma lista de salas que necessitam ser limpas, para que possa agendar com a empresa terceirizada 39 
responsável pelo serviço. E finalmente com relação ao levantamento arquitetônico, o TCE solicitou 40 
apenas que o TEP informasse quais espaços, dentre os enviados em uma lista, eram de responsabilidade 41 
do Departamento. 5) Passaporte vacinal no retorno presencial – O presidente informou que foi 42 
elaborada pela UFF uma resolução onde será cobrado o passaporte vacinal para o retorno às atividades 43 
presenciais, porém não foi divulgado maiores detalhes de como ocorrerá, mas será responsabilidade 44 
de cada Departamento verificar o passaporte vacinal dos seus servidores, e que será cobrada a 45 
vacinação completa (2 ou 3 doses, dependendo de cada caso). Não haverá exigência de testes 46 
negativos, e as Coordenações ficarão responsáveis pela verificação com os alunos dos respectivos 47 
cursos. O prof. Brasil pediu a palavra e relatou que fez um teste de Covid, mesmo estando com a 48 



 

vacinação completa e sem ter sintomas, e descobriu estar infectado. Sugeriu então que os colegas 49 
compareçam aos locais de testagem e façam o teste. O prof. Júlio reforçou a sugestão do prof. Brasil, 50 
informando que ele e sua família também descobriram estar com Covid por terem feito o teste, mesmo 51 
sem sintomas, e que nenhum deles teve maiores complicações por estarem com a vacinação completa. 52 
6) Ratificação do afastamento para pós-doutorado do professor Eduardo Uchoa - processo 53 
23069.165501/2021-84 – Ratificar a aprovação do afastamento para pós-doutorado do professor 54 
Eduardo Uchoa Barboza no período de 01/03/2022 a 31/12/2022 no Institut de Mathématiques de 55 
Bordeaux (IMB) na França, nos termos do processo eletrônico 23069.165501/2021-84. Foi colocada 56 
em discussão e o professor Uchoa relatou que o processo no SEI após aberto e enviado à Divisão de 57 
Afastamentos retornou ao TEP por necessidade de constar na ata da plenária o período do afastamento 58 
em formato completo (dd/mm/aaaa). Foi colocada em votação e aprovada a ratificação do afastamento, 59 
com o período citado. 7) Primeira revisão da Banca Examinadora do concurso TEP Edital 60 
140/2021 – O presidente solicitou ao prof. Rodrigo Arcuri, que irá participar do concurso do edital 61 
140/2021 que se ausentasse da reunião neste momento por questões de lisura do processo e igualdade 62 
entre os candidatos do processo seletivo. O prof. Rodrigo se ausentou então da reunião, e a profa. 63 
Suzana iniciou seu relato apresentando a revisão da comissão examinadora, devido a um pedido da 64 
CPD para que não haja membros externos de fora da região metropolitana do Rio de Janeiro. Foi 65 
apresentada então a nova formação da comissão examinadora, com os seguintes integrantes: membros 66 
internos – Denise Alvarez e Suzana Dantas Hecksher; membros externos – Vicente Aguilar 67 
Nepomuceno de Oliveira (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO), Alexandre 68 
de Carvalho Castro (CEFET-RJ) e Simone Santos Oliveira (Escola Nacional de Saúde Pública - 69 
ENSP/FIOCRUZ); membros internos suplentes – Marcelo Gonçalves Figueiredo, Júlio César Bispo 70 
Neves e Fernando Toledo Ferraz; membros externos suplentes - Bernardo Bittencourt Suprani 71 
(Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - UFRRJ), José Orlando Gomes (Universidade Federal 72 
do Rio de Janeiro - UFRJ), Thales da Silveira Paradela (Universidade do Estado do Rio de Janeiro - 73 
UERJ), José Augusto Nogueira Kamel (Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ) e Maria Egle 74 
Cordeiro Setti (Escola Nacional de Saúde Pública - ENSP/FIOCRUZ). O presidente agradeceu à 75 
comissão do concurso e colocou em votação a comissão examinadora, que foi aprovada sem ressalvas. 76 
8) Plano de Trabalho de 30 meses dos professores Diogo Ferreira De Lima Silva e Rodrigo Arcuri 77 
Marques Pereira – O presidente informou que todos os docentes receberam os planos dos dois 78 
professores e colocou em votação a aprovação dos planos, tendo sido aprovados sem ressalvas. 9) 79 
Aprovação do Projeto de Pesquisa do prof. Rodrigo Arcuri: “Engenharia de Resiliência e 80 
Ergonomia para Melhoria Conjunta da Segurança e do Funcionamento de Sistemas Complexos” 81 
– O presidente registrou o retorno do prof. Rodrigo à reunião e passou a palavra a ele, que fez um 82 
breve relato sobre o projeto; após o relato, o projeto foi colocado em votação e aprovado sem ressalvas. 83 
10) Assuntos gerais – O prof. Brasil relatou que alguns orientandos disseram estar com dificuldade 84 
em contatar os docentes do TEP para que façam parte de bancas de projeto final e o prof. Ferraz 85 
lembrou que no site do TEP há o e-mail de todos os docentes. O prof. José Geraldo disse estar à 86 
disposição para fazer parte de bancas; lembrou do falecimento do prof. José Fernandes Sena, 87 
aposentado do Departamento de Engenharia Civil, e sugeriu que seja feita uma nota de pesar. O prof. 88 
Ferraz também se colocou à disposição para participar de bancas. A reunião foi encerrada às quinze 89 
horas e um minuto. Excepcionalmente e por dificuldades técnicas, esta ata não será acompanhada pela 90 
lista de assinatura dos participantes. Nada mais havendo a ser tratado, eu, Bruno Almeida Hortmann, 91 
lavrei a presente ata que vai assinada apenas pelo presidente. 92 

Fernando Toledo Ferraz 

Chefe do Departamento de Engenharia de Produção 


		2022-01-19T12:01:24-0300
	FERNANDO TOLEDO FERRAZ fernandotferraz@gmail.com:47859059649




