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Às quatorze horas do dia 18 de junho de 2021, virtualmente utilizando o endereço 1 
https://meet.google.com/xsd-wbir-ifk 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, 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 Geraldo Lamas Leite, José 6 
Kimio Ando, Júlio César Bispo Neves, Lidia Angulo Meza, Luis Ernesto Torres Guardia, Luiz Carlos 7 
Brasil de Brito Mello, Mara Telles Salles, Marcelo Gonçalves Figueiredo, Marcelo Maciel Monteiro, 8 
Marcos Costa Roboredo, Níssia Carvalho Rosa Bergiante, Paulo Roberto Pfeil Gomes Pereira, 9 
Priscilla Cristina Cabral Ribeiro, Ricardo Bordeaux Rêgo, Ruben Huamanchumo Gutierrez e Suzana 10 
Dantas Hecksher. Tiveram suas ausências justificadas os professores José Rodrigues de Farias Filho e 11 
Silvia dos Reis Alcântara Duarte. Faltaram à reunião os professores Artur Alves Pessoa, Fernando 12 
Oliveira de Araujo, João Carlos Correia Baptista Soares de Mello, Marco Aurélio Cabral Pinto, Sérgio 13 
José Mecena da Silva Filho e Valdecy Pereira. 1) Aprovação da ata da reunião ordinária do dia 14 
20/05 – Foi colocada em votação e aprovada a ata da reunião ordinária do dia 20/05/21. 2) Aprovação 15 
da ata da reunião extraordinária do dia 07/06 – Foi colocada em votação e aprovada pelo colegiado 16 
a ata da reunião extraordinária do dia 07/06/21 com a justificativa de ausência da professora Denise 17 
que informou que estava de férias. 3) Aprovação da distribuição de vagas do Programa de 18 
Monitoria 2021 (ad referendum) – Foi colocada em votação e ratificada a decisão de distribuição de 19 
vagas do Programa de Monitoria 2021. Cada um dos projetos listados a seguir recebeu uma vaga: 20 
TEPA0020 Avaliação e atualização de técnicas de Estudo de Tempos e Métodos na Indústria; 21 
TEPA0017 Disciplina Organização do Trabalho: apoio às práticas e atualização de material didático; 22 
TEPA0015 Desenvolvimento de Arranjos Físicos de Instalações - uma abordagem baseada em 23 
problemas; TEPA0014 Atualização de conteúdos nas Ergonomias Clássica e da Atividade; TEPA0012 24 
Engenharia do Produto: técnicas de ensino e atualização dos métodos de aprendizagem; TEPA0009 25 
Desenvolvimento de atividades para as aulas remotas da disciplina Pesquisa Operacional III; 26 
TEPA0005 Laboratório de Programação Linear e Inteira; TEPA0002 Metodologia ativa no ensino da 27 
engenharia de métodos, gestão ambiental e risco industrial; TEPA0001 Atualização dos meios 28 
utilizados para o ensino da disciplina Qualidade; TEPA0003 Iniciação à Docência em Simulação e 29 
Otimização de Sistemas. 4) Aprovação de cursos – Após parecer positivo da Comissão Acadêmica, 30 
foram colocadas em votação e aprovadas as seguintes mudanças: A) Alteração para modalidade a 31 
distância do curso MBA Engenharia Econômica e Financeira; B) Alteração para modalidade a 32 
distância do curso MBA Gestão Estratégica da Produção e Manutenção; C) Alteração para modalidade 33 
a distância do curso Especialização em Engenharia de Produção. 5) Parecer sobre Relatório de 32 34 
meses do professor Júlio César Bispo Neves – O presidente passou a palavra ao presidente da 35 
Comissão, professor Eduardo Uchoa. O professor Eduardo Uchoa apresentou o parecer favorável à 36 
aprovação do relatório de trinta e dois meses do professor Júlio César Bispo Neves. Foi colocado em 37 
votação e aprovado o parecer favorável do relatório de trinta e dois meses do professor Júlio César 38 
Bispo Neves. 6) Homologação do estágio probatório do professor Júlio César Bispo Neves – Foi 39 
colocada em votação e aprovada a indicação final favorável para homologação do estágio probatório 40 
do professor Júlio César Bispo Neves. 7) Possível acolhimento de docente da Universidade Federal 41 
do Amazonas – O presidente apresentou o pleito da professora Mariana Sarmanho da Universidade 42 
Federal do Amazonas que está interessada em solicitar licença para acompanhar cônjuge e exercer 43 
provisoriamente suas atividades neste Departamento. Após comentários de diversos docentes, foi 44 
colocado em votação e por treze votos favoráveis e nenhum contrário foi aprovado o interesse do 45 
Departamento em receber a docente Mariana Sarmanho de Oliveira Lima para exercício provisório 46 
desde que cumpridos os requisitos legais estabelecidos para a licença. Foi colocado em votação se o 47 
Departamento deveria indicar um prazo para permanência da docente. Foram dez votos favoráveis a 48 
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não indicar um prazo e cinco favoráveis a indicar um prazo. O presidente concluiu o tópico informando 49 
que nomeará uma comissão para elaborar um plano de atividades para a docente e enviará a 50 
documentação pertinente aos órgãos responsáveis da UFF para prosseguimento. 8) Feedback da 51 
primeira reunião do Grupo de Docentes de Economia do TEP – O presidente passou a palavra ao 52 
professor Paulo Pfeil que fez um breve relato sobre a reunião do grupo de docentes de Economia do 53 
Departamento. A professora Priscilla complementou com as suas considerações e a professora Suzana 54 
apresentou algumas discussões e fez esclarecimentos ao professor Marcelo Figueiredo e Luiz Brasil 55 
sobre a reforma curricular que será deliberada no âmbito do Colegiado do Curso de Graduação em 56 
Engenharia de Produção. 9) Discussões sobre grupos de disciplinas com mais de um professor – O 57 
presidente recomendou que os professores busquem se relacionar, principalmente, com outros 58 
docentes de áreas afins e trocar experiências conhecendo disciplinas e conteúdos ministrados.  Os 59 
professores Helder, Paulo Pfeil, Luiz Brasil, Gilson e Suzana também fizeram comentários sobre o 60 
ponto de pauta e os impactos da reforma curricular do curso de Engenharia de Produção no 61 
Departamento. 10) Informes da Comissão de Compras – O presidente passou a palavra à professora 62 
Lidia que resumiu os trabalhos da Comissão de Compras até o momento. A professora indicou que as 63 
demandas de materiais que os docentes fizeram no ano passado já foram encaminhadas e os bens estão 64 
chegando aos poucos na secretaria. Sobre a demanda de serviços apontada por muitos, a docente 65 
lembrou que o Departamento está em contato com a Escola de Engenharia e a Superintendência de 66 
Operações e Manutenção desde o ano passado tentando viabilizar a execução desses trabalhos. Porém, 67 
até o momento, não há uma previsão para que eles sejam realizados. Por fim, sobre pagamento de taxa 68 
de inscrição em congressos, ela pontuou que a Pró-Reitoria de Administração informou que apenas 69 
inscrições com pagamento em real poderão ser processadas pela Universidade no momento. 11) 70 
Assuntos Gerais – A professora Priscilla apresentou o convite que ela recebeu para participar da 71 
Comissão Eleitoral da Associação Brasileira de Engenharia de Produção (ABEPRO) e indagou se seria 72 
necessária alguma outra formalização. O presidente parabenizou a docente e disse ser uma honra para 73 
o Departamento ter docentes participando dessas associações. O presidente teceu comentários sobre o 74 
processo de vacinação. O professor Júlio pediu desculpas pelo atraso na reunião. A reunião foi 75 
encerrada às dezesseis horas e quarenta e um minutos. Excepcionalmente e por dificuldades técnicas, 76 
esta ata não será acompanhada pela lista de assinatura dos participantes. Nada mais havendo a ser 77 
tratado, eu, Ramon Lopes do Nascimento, lavrei a presente ata que vai assinada apenas pelo presidente. 78 
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