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DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
Ata da Reunião Ordinária do TEP realizada em 19/07/2021
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Às quatorze horas do dia 19 de julho de 2021, virtualmente utilizando o endereço
https://meet.google.com/gbr-kkhq-bzb teve início a Reunião Ordinária do TEP, tendo como presidente
a subchefe do TEP, professora Lidia Angulo Meza, e que contou com as presenças dos professores
Antônio Carlos Magalhães da Silva, Carlos Francisco Simões Gomes, Eduardo Uchoa Barboza, Elaine
Aparecida Araujo, Emmanuel Paiva de Andrade, Fernanda Abizethe de Carvalho Duim, Fernando
Oliveira de Araujo, Gilson Brito Alves Lima, Helder Gomes Costa, José Geraldo Lamas Leite, José
Rodrigues de Farias Filho, Júlio César Bispo Neves, Lidia Angulo Meza, Luis Ernesto Torres Guardia,
Luiz Carlos Brasil de Brito Mello, Mara Telles Salles, Marcelo Gonçalves Figueiredo, Marcelo Maciel
Monteiro, Marcos Costa Roboredo, Níssia Carvalho Rosa Bergiante, Paulo Roberto Pfeil Gomes
Pereira, Priscilla Cristina Cabral Ribeiro, Ruben Huamanchumo Gutierrez e Suzana Dantas Hecksher.
Tiveram suas ausências justificadas os professores Artur Alves Pessoa, Denise Alvarez, Fernando
Toledo Ferraz e Ricardo Bordeaux Rêgo. Faltaram à reunião os professores José Kimio Ando, Marco
Aurélio Cabral Pinto, Sérgio José Mecena da Silva Filho, Silvia dos Reis Alcântara Duarte e Valdecy
Pereira. 1) Aprovação da ata da reunião ordinária do dia 18/06 – Foi colocada em votação e
aprovada a ata da reunião ordinária do dia 18/06/21 com a retificação da presença do professor
Fernando Oliveira de Araujo que constou como ausente. 2) Prestação de contas do Projeto de
Iniciação à Docência 2020 – Após relato da professora Priscilla e pareceres positivos das Comissões
Acadêmica e Financeira, foi colocada em votação e aprovada a prestação de contas do Projeto de
Iniciação à Docência 2020. 3) Aprovação de outras atividades remuneradas – Foi colocada em
votação e aprovada a seguinte atividade remunerada: a) Professor Paulo Roberto Pfeil Gomes Pereira:
I) Descrição da atividade: Desenvolvimento de um curso de finanças em associação de
desenvolvimento externo à UFF; II) Natureza da Atividade: Ensino; III) Tipo de remuneração: Inciso
VIII, Art. 21 da Lei 12.772, de 2012; IV) Carga Horária única: 20 horas; V) Datas de realização da
atividade: entre 01/08/21 e 30/09/21. 4) Afastamento para pós-doutorado do professor Eduardo
Uchoa Barboza – Foi colocado em votação e aprovado o afastamento para pós-doutorado do professor
Eduardo Uchoa Barboza no período de março de 2022 a dezembro de 2022 no Institut de
Mathématiques de Bordeaux (IMB) na França. 5) Mudança curricular no curso de graduação em
Engenharia de Produção – A presidente passou a palavra à professora Suzana que fez um breve
relato sobre as mudanças curriculares no curso de graduação em Engenharia de Produção. A professora
Suzana sanou algumas dúvidas e afirmou que enviará um e-mail com maiores informações e
documentos para que todos os docentes possam conhecer as atividades e se voluntariar para trabalhar
nas comissões propostas. 6) Assuntos Gerais – A presidente informou que o Departamento manterá
a sistemática adotada em anos anteriores de apenas pagar as taxas de inscrições de docentes que
estejam filiados à associação responsável pelo evento. Além disso, ela pontuou que será convocada
uma reunião extraordinária para discutir a contratação de professor substituto para a vaga oriunda da
aposentadoria do professor João Carlos. Já sobre o professor substituto para a vaga do afastamento
futuro do professor Eduardo Uchoa, ela complementou dizendo que também será providenciado o
processo seletivo assim que for possível. O professor Marcelo Maciel indagou se a decisão de apenas
pagar inscrição para docentes associados foi uma decisão do chefe ou da plenária departamental. A
professora Lidia informou que levará o assunto para ser discutido na Comissão de Compras. O
professor Helder perguntou se alunos de pós-graduação também podem receber apoio do
Departamento para pagamento de inscrição em evento e a professora Lidia informou que, atualmente,
apenas alunos de graduação podem receber apoio financeiro do Departamento para participação em
eventos científicos e as regras estão estabelecidas e disponíveis no nosso site. A professora Priscilla
pontuou que o motivo da exigência de filiação é apenas para que o Departamento arque com um custo
menor de inscrição por professor já que as inscrições são mais baratas para quem é associado. A
docente disse que inclusive uma outra opção seria o Departamento pagar a Associação Institucional e
que discutiria o tema com a Comissão de Compras. A professora Níssia pediu confirmação de quantos
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congressos serão pagos e os prazos para que ela possa decidir em qual pedir o apoio financeiro. A
presidente comentou que o prazo interno estabelecido para solicitação de apoio para o Encontro
Nacional de Engenharia de Produção (ENEGEP) poderá ser revisto e que ainda não há um limite de
número de inscrições pagas pelo Departamento por professor. Por fim, a presidente reforçou que levará
o assunto para a Comissão de Compras. O professor Marcelo ponderou que pode ser interessante que
o Departamento faça uma análise separada de quantas inscrições serão pagas para sócios e quantas
serão pagas para não sócios já que alguns professores publicam e participam menos nesses eventos e
talvez exista algum tipo de vantagem para os docentes que são associados. A presidente expressou sua
opinião de que seria melhor uma regra única e que incluiria isso na pauta da Comissão de Compras. A
professora Priscilla disse que a vantagem em ser associado é que a inscrição do ENEGEP fica mais
barata. O professor Luiz Brasil reforçou que há uma diferença significativa de valor de inscrição para
um docente associado e um não associado e que o Departamento optou por arcar com a opção de menor
custo que é a inscrição de professor sócio. A seguir, a presidente passou a palavra ao professor José
Rodrigues quem fez uma exposição sobre a sua gestão na direção da Unidade e abordou os seguintes
temas: eleições nas coordenações de graduação e pós, extensão, Conexão Engenharia, programa de
internacionalização na graduação e pós, regimento interno e colegiado da Unidade, site da Escola de
Engenharia, projetos de inovação, SEMENDE 2021, verba de livre ordenação, retorno às aulas
presenciais, obras e serviços de manutenção necessários nos prédios da Escola. A presidente perguntou
ao professor José Rodrigues sobre os pedidos de serviços encaminhados pelo Departamento desde o
final do ano passado e o professor disse que solicitará que a secretaria da Escola responda por e-mail.
O professor José Geraldo parabenizou o trabalho do professor José Rodrigues na direção da Escola e
declarou ser importante uma atenção aos banheiros, principalmente os mictórios, e ao acesso à água.
O professor Paulo Pfeil indagou ao professor José Rodrigues sobre um possível fundo patrimonial nos
moldes de outras universidades e se a Escola de Engenharia teria autonomia para criá-lo ou apenas a
Universidade como um todo. O professor José Rodrigues disse que a princípio seria apenas a UFF
como um todo, embora esteja trabalhando e estudando alternativas para isso. A reunião foi encerrada
às dezesseis horas e trinta e oito minutos. Excepcionalmente e por dificuldades técnicas, esta ata não
será acompanhada pela lista de assinatura dos participantes. Nada mais havendo a ser tratado, eu,
Ramon Lopes do Nascimento, lavrei a presente ata que vai assinada apenas pelo presidente.
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