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ATA DE DELIBERAÇÃO VIRTUAL DO COLEGIADO DE 
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO REALIZADA EM 23/10/2020 

 

A reunião virtual agendada para o dia vinte e três do mês de outubro de dois mil e vinte 1 

foi substituída pela realização de deliberações, registradas pelos membros do colegiado 2 

de forma assíncrona com o uso do Google Formulário. O formulário foi elaborado e 3 

enviado para todos os membros pela presidente deste colegiado e Coordenadora do Curso, 4 

Professora Suzana Dantas Hecksher (TEP).  O formulário para registro de deliberação 5 

virtual assíncrona ficou disponível para registro dos votos desde às 11 horas do dia 6 

23/10/2020 (sexta-feira) até às 13 horas do dia 26/10/2020 (segunda-feira), no link: 7 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWVLu3A1ZaOGWVyaJI6GN0dFJVh1e8 

_mnN4C7wrk6ZFcVx2YQ/viewform?usp=sf_link. Em seguida foram encerradas as 9 

votações e consolidados os resultados. Foram contabilizados prioritariamente os votos 10 

dos membros titulares. Votos de membros suplentes foram contabilizados apenas em caso 11 

de não haver registro de votos do membro titular. Responderam ao formulário de 12 

deliberações os professores Níssia Carvalho Rosa Bergiante (TEP), Raul Bernardo Vidal 13 

Pessolani (TEM), Gabriel Silveira Denicol (GFI), Jessica Quintanilha Kubrusly (GET), 14 

Andres Koropecki (GMA), Mohammad Fanaee (GGM), Débora Candeias Marques 15 

(TER), Ricardo Pereira Gonçalves (TDT) e os alunos Joao Victor Muylaert Reis Pessanha 16 

e Lucas Willian da Silva. A pauta de deliberação incluiu os três seguintes itens: I) 17 

Aprovação da ata da reunião de 24/09/2020; II) Aprovação de aplicação de Verificação 18 

Suplementar (VS) nas disciplinas que estão sendo realizadas e tiveram seus planos de 19 

estudos já aprovados por este colegiado como sendo de avaliação continuada; III) 20 

Aprovação de alteração no calendário das reuniões ordinárias deste colegiado em 1-2020. 21 

I) Aprovação da ata da reunião de 24/09/2020: a ata da reunião de 24/09/2020 foi 22 

aprovada com 8 votos a favor, 0 contrários e 2 abstenções, após correção de nome do 23 

membro sugerida pelo aluno Renan Freitas de Souza. II) Aprovação de não aplicação 24 

de Verificação Suplementar (VS) nas disciplinas que estão sendo realizadas e 25 

tiveram seus planos de estudos já aprovados por este colegiado como sendo de 26 

avaliação continuada: a presidente deste colegiado colocou em votação a possibilidade 27 

não aplicar Verificação Suplementar (VS) das disciplinas de avaliação continuada nos 28 

períodos de ensino remoto, à luz do exposto no § 2º do artigo 99 da Resolução CEPEx nº 29 

01/2015, que  coloca que “Em disciplinas cuja avaliação seja continuada, como práticas 30 

desportivas e outras, não haverá obrigatoriedade de realização de VS, mediante aprovação 31 

pelo Colegiado do Curso e pelo Departamento de Ensino responsável pela disciplina." A 32 

proposta de não aplicar VS foi aprovada com 5 votos favoráveis, 2 votos contrários e 3 33 

abstenções. III) Aprovação de alteração no calendário das reuniões ordinárias deste 34 

colegiado em 1-2020: a presidente colocou em votação a possibilidade de alterar a data 35 

da reunião ordinária de novembro, do dia 23/11/2020 para o dia 25/11/2020. A proposta 36 

de alteração foi aprovada com 9 votos favoráveis, 0 votos contrários e 1 abstenção. Desta 37 

forma, as reuniões ordinárias deste colegiado no período 1-2020 ficam programadas para 38 

os dias 25/11/2020 e 08/12/2020, às 11h. Nada mais havendo a ser tratado, lavrei a 39 

presenta ata. 40 

 

Niterói, 27/10/2020  
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