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Aos vinte e seis dias do mês de agosto de dois mil e vinte, reuniu-se de forma remota,
com o uso do Google Meet, em sessão ordinária presidida pela Coordenadora do Curso,
Professora Suzana Dantas Hecksher (TEP) e auxiliada pela assistente administrativa
Camila de Araújo Barros (TCE), o Colegiado do Curso de Graduação em Engenharia de
Produção, com a presença dos professores Fernando Toledo Ferraz (TEP), Emmanuel
Paiva de Andrade (TEP), Carlos Francisco S Gomes (TEP), Júlio César Bispo Neves
(TEP), Níssia Carvalho Rosa Bergiante (TEP), Elaine Aparecida Araújo (TEP), Raul
Bernardo Vidal Pessolani (TEM), Elie Chahdan Mounzer (TEC), Angelo Cesar
Colombini (TEE), Mohanmad Fanaee (GGM), Jéssica Quintanilha Kubrusly (GET),
Jethro Wiliam van Ekeren (GMA), Ariel Levy (STA), Antônio Carlos Sá de Gusmão
(TER), Gabriel Silveira Denicol (GFI), Ricardo Pereira Gonçalves (TDT) e dos alunos
Pedro dos Santos Paiva, Juliana Bardasson Estefan, Lucas Willian da Silva e João Victor
Muylaert Reis Pessanha. Os demais membros justificaram a ausência. A reunião foi
iniciada às onze horas, tendo como pauta os seguintes assuntos: I) Informe sobre vagas
CEDERJ; II) Informes sobre a RESOLUÇÃO N.º 160/2020 que regulamenta o ensino
remoto emergencial, em caráter excepcional e temporário, nos cursos de graduação
presencial da Universidade Federal Fluminense e dá outras providências; III) Deliberação
sobre aprovação da ata da última reunião, de 24/06/2020; IV) Deliberação sobre
aprovação de calendário de reuniões de colegiado durante o período 1-2020; V)
Deliberação sobre os Planos de Atividades (Planos de disciplinas - Atividades
Acadêmicas Remotas) a serem oferecidas ao curso de Engenharia de Produção - Niterói
durante o Período Letivo Especial 1-2020 VI) Assuntos gerais. Os votos individuais
relativos aos pontos de pauta III, IV e V foram registrados em formulário eletrônico, so
registros e resultados das votações foram compartilhados durante a reunião. I) Informe
sobre vagas CEDERJ: Suzana expõe que foram solicitadas 110 vagas, porém somente
15 delas foram concedidas, no dia 12 de agosto. Como as vagas foram solicitadas em
maio mas só foram concedidas em agosto pelo CEDERJ, muitos alunos desistiram de
cursar as disciplinas oferecidas, sabendo que as aulas na UFF retornariam em setembro.
II) Informes sobre a RESOLUÇÃO N.º 160/2020 que regulamenta o ensino remoto
emergencial, em caráter excepcional e temporário, nos cursos de graduação
presencial da Universidade Federal Fluminense e dá outras providências: a
coordenadora destacou alguns pontos da resolução, incluindo a necessidade dos
professores prepararem meios (gravações, vídeo aulas, materiais etc.) para que os
estudantes possam acompanhar a grande parte da disciplina de forma assíncronas, com o
objetivo de favorecer a acessibilidade. III) Deliberação sobre aprovação da ata da
última reunião, de 24/06/2020: ata foi aprovada com 15 votos a favor, 0 votos contrários
e 5 abstenções.
IV) Deliberação sobre aprovação de calendário de reuniões de colegiado durante o
período 1-2020: A professora Suzana trouxe a proposta de estabelecer as seguintes
datas para as reuniões ordinárias do Colegiado do TGP: 24/09 (quinta-feira), 23/10
(sexta-feira), 23/11 (segunda-feira), 08/12 (terça-feira). A proposta foi colocada em
votação e aprovada por unanimidade. V) Deliberação sobre os Planos de Atividades
(Planos de disciplinas - Atividades Acadêmicas Remotas) a serem oferecidas ao
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2020: os professores relataram sobre a elaboração dos planos de atividades das disciplinas
do seu departamento. A professora Jessica (GET) relata sobre o plano de uma das turmas
da disciplina GET00177, que segundo ela está muito vago. Suzana pede que o professor
dessa turma seja notificado e que, caso queira modificar o seu plano, tenha até o dia
30/agosto para reenviar o plano corrigido à coordenação. O plano foi posteriormente
substituído. O professor Gabriel relata sobre os planos de atividades das disciplinas
oferecidas pelo GFI, que ainda estão em elaboração. Os planos serão aprovados em bloco
na reunião de departamento. Ele informa que as aulas de física experimental serão
ministradas no período letivo remoto, por meio de experimentos gravados. O professor
Mohammad também fala que os planos de atividades de todas as disciplinas de seu
departamento foram alinhados em reunião de colegiado. O professor Jethro anuncia que
foram elaborados planos de atividades únicos por disciplina do GMA, e que será usado a
plataforma Moodle nas aulas. Cada plano é assinado por todos os professores que
ministrarão a disciplina. Haverá uma apostila comum da disciplina, aulas gravadas, aulas
ao vivo para tirar dúvidas e fazer exercícios. Como não haverá contagem de presença dos
alunos, cada aluno poderá entrar assistir aulas gravadas de para qualquer turma da
disciplina. O professor Ariel também relata sobre os planos do STA. O professor Ricardo
diz que em reunião do TDT foi definido que os professores entregassem os planos das
disciplinas até hoje, dia 26/08. Por isso, o plano da disciplina de fundamentos de desenho
técnico ainda não foi entregue. Como essa disciplina deverá ter uma grande adaptação
para ser ministrada de forma remota, haverá uma reunião sobre o tema. A previsão de
entrega desse plano é até amanhã, dia 27/08. A disciplina desenho de projeto será
ministrada com o auxílio do AutoCad. O professor Elie Mounzer relatou sobre os planos
de atividades do TEC, que serão aprovados em reunião de departamento que ainda será
realizada. Em breve o TEC enviará os planos de atividades. O professor Raul relatou
sobre os planos de atividades do TEM. O professor Antonio Gusmão relatou sobre os
planos de atividades das disciplinas do TER, descrevendo o número de vagas disponíveis
em cada turma. As disciplinas serão ministradas através do Google Meet e Classroom,
plataformas que deram certo no PLE e que o TER acredita que será efetivo no período
2020-1. O professor Fernando relatou sobre a reunião do TEP em que foram aprovados
os planos de atividades das disciplinas oferecidas pelo departamento. A professora
Suzana levou também para votação a proposta que autoriza a aprovação em conjunto
todos os planos de Atividades (Planos de disciplina – Atividades Acadêmicas Remotas)
a serem oferecidas ao curso de Engenharia de Produção - Niterói durante o Período Letivo
Especial 1-2020. Ao final da votação, a proposta foi aprovada com 19 votos a favor, 1
voto contrário e 0 abstenções. Também foi levado em votação a proposta de a
coordenação decidir sobre a aprovação dos planos de atividades que ainda não foram
entregues até a data da reunião. A proposta foi aprovada por unanimidade. V) Assuntos
gerais: não houve discussão de assuntos gerais. Nada mais havendo a ser tratado, foi
encerrada a reunião às 12h35, da qual lavrei a presenta ata.
Niterói, 26/08/2020
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