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ATA DE DELIBERAÇÃO VIRTUAL DO COLEGIADO DE 
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO REALIZADA EM 08/12/2020 

 

Aos oito dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, reuniu-se de forma remota, com o 1 

uso do Google Meet, em sessão ordinária presidida pela Coordenadora do Curso, 2 

Professora Suzana Dantas Hecksher (TEP), o Colegiado do Curso de Graduação em 3 

Engenharia de Produção, com a presença dos professores Júlio César Bispo Neves (TEP), 4 

Níssia Carvalho Rosa Bergiante (TEP), Marcos Costa Roboredo (TEP), Mohanmad 5 

Fanaee (GGM), Elie Chahdan Mounzer (TEC), Gabriel Silveira Denicol (GFI), Carlos 6 

Henriques Ventura do Rosário Oliveira (TEE), Ricardo Pereira Gonçalves (TDT), 7 

Giuseppe Borrelli (GAN), Luis Perez Zotes (STA) e dos alunos Lucas Willian da Silva e 8 

João Victor Muylaert Reis Pessanha. Os demais membros justificaram a ausência. A 9 

reunião foi iniciada às onze horas através do link meet.google.com/fjt-vidh-gyy e as 10 

deliberações foram registradas com o auxílio do voto registrado no Google Formulário, 11 

através do link https://forms.gle/CtW7xWoYzLNcgbNG7, tendo como pauta os 12 

seguintes assuntos: I) Deliberação sobre aprovação da ata relativa à reunião ordinária 13 

virtual realizada em 25/11/20 pelo colegiado de engenharia de produção; II) Deliberação 14 

sobre proposta de manter a oferta pelo SiSU (Sistema de Seleção Unificada), com vistas 15 

ao ano letivo de 2021 com as mesmas definições (vagas, turnos, pesos e nota mínima 16 

nas disciplinas do ENEM) adotadas para o SiSU/2020 no Sistema de Cadastramento de 17 

Vagas dos Cursos de Graduação presencial da UFF; III) Deliberação sobre vagas e 18 

critérios (requisitos, provas, pesos e cursos de origem) para o próximo concurso TRM. ; 19 

IV) Assuntos Gerais. I) Deliberação sobre aprovação da ata relativa à reunião 20 

ordinária virtual realizada em 25/11/20 pelo colegiado de engenharia de produção: 21 
ata foi aprovada com 10 votos favoráveis, 0 contrários e 2 abstenções. II) Deliberação 22 

sobre proposta de manter a oferta pelo SiSU (Sistema de Seleção Unificada), com 23 

vistas ao ano letivo de 2021 com as mesmas definições (vagas, turnos, pesos e nota 24 

mínima nas disciplinas do ENEM) adotadas para o SiSU/2020 no Sistema de 25 
Cadastramento de Vagas dos Cursos de Graduação presencial da UFF: a proposta, 26 

levantada pela professora Suzana, foi aprovada com 10 votos favoráveis, 0 contrários e 2 27 

abstenções. O professor Luis Perez Zotes comenta sobre a necessidade da UFF manter 28 

programas de monitoria e nivelamento para calouros e de treinamento para professores 29 

com o propósito de reduzir as taxas de evasão. III) Deliberação sobre vagas e critérios 30 

(requisitos, provas, pesos e cursos de origem) para o próximo concurso TRM. A 31 

proposta apresentada pela professora Suzana é de manter tópicos e pesos das provas e 32 

requisito de carga horária obtida mínima de 1200 horas, conforme TRM2020. Também 33 

foi sugerida por ela manter a quantidade total e distribuição de vagas TRM 2020, mas 34 

com entrada somente no primeiro semestre, e ampliar os cursos de origem aceitos para 35 

além de todas as engenharias, incluindo Física, Matemática e Matemática com ênfase 36 

em Matemática Computacional (bacharelado ou licenciatura). A proposta foi levada em 37 

votação ao colegiado e, após debates entre os professores, aprovada com 10 votos 38 

favoráveis, 1 contrário e 1 abstenção. IV) Assuntos Gerais: não houve. Nada mais 39 

havendo a ser tratado, lavrei a presenta ata. 40 

 

Niterói, 08/12/2020  
 
 

http://tep.uff.br/docentes/julio/
http://tep.uff.br/docentes/nissia/
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