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ATA DE DELIBERAÇÃO VIRTUAL DO COLEGIADO DE 
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO REALIZADA EM 06/04/2021 

 

Aos seis dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, 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) e assessorada pela servidora assistente 3 

administrativa Camila de Araujo Barros, o Colegiado do Curso de Graduação em 4 

Engenharia de Produção, com a presença dos professores Júlio César Bispo Neves (TEP), 5 

Níssia Carvalho Rosa Bergiante (TEP), Fernando Toledo Ferraz (TEP), Priscilla Cristina 6 

Cabral Ribeiro (TEP), Marcos Costa Roboredo (TEP), Mohanmad Fanaee (GGM), Elie 7 

Chahdan Mounzer (TEC), Raul Bernardo Vidal Pessolani (TEM), Andres Koropecki 8 

(GMA), Antonio Carlos Sá de Gusmão (TER), Ariel Levy (STA) e dos alunos Lucas 9 

Willian da Silva e Joao Victor Muylaert. Os professores Giuseppe Borrelli (GAN) e 10 

Ricardo Pereira Gonçalves (TDT) também estavam presentes na reunião nas discussões 11 

e nos assuntos gerais, apesar de não terem participado das deliberações. Os demais 12 

membros justificaram a ausência. A reunião foi iniciada às onze horas através do link 13 

meet.google.com/rmz-vtnx-pso e as deliberações foram registradas com o auxílio do 14 

voto registrado no Google Formulário, através do link 15 

http://forms.gle/97J4J7rLrxEBpvTH8, tendo como pauta os seguintes assuntos: I) 16 

Deliberação sobre aprovação da ata da última reunião virtual realizada em 11/02/2021 17 

pelo colegiado do curso de engenharia de produção; II) Deliberação sobre solicitação 18 

de rematrícula. Interessado: IGOR CORRÊA DE OLIVEIRA ALMEIDA. Processo nº 19 

23069.153403/2021-02; III) Assuntos gerais. I) Deliberação sobre aprovação da ata 20 

da última reunião virtual realizada em 11/02/2021 pelo colegiado do curso de 21 
engenharia de produção: ata foi aprovada com 10 votos favoráveis, 0 contrários e 3 22 

abstenções. II) Deliberação sobre solicitação de rematrícula. Interessado: IGOR 23 

CORRÊA DE OLIVEIRA ALMEIDA. Processo nº 23069.153403/2021-02: a 24 

rematrícula do requerente foi aprovada com 12 votos a favor, 0 votos contrários e 1 25 

abstenção. III) Assuntos Gerais: Representantes discentes colocaram para discussão na 26 

plenária questões relacionadas a horário de algumas disciplinas, aproximação com a 27 

empresa júnior META e disponibilidade de professores para TCC. O aluno João informa 28 

sobre a avaliação de física experimental IV, em que há uma avaliação síncrona composta 29 

por 1 questão elaborada que deve ser realizada em 10 minutos, e que vale 40% da nota. 30 

Após reivindicar mudanças na avaliação ao professor, ele resolveu alterar a duração do 31 

teste para 12 minutos, o que, para o diretório, ainda é insuficiente para a resolução da 32 

questão e impede que muitos alunos, com problemas de acessibilidade, concluam o teste. 33 

Os membros do colegiado discutiram sobre o assunto e sugeriram que os alunos 34 

discutissem em conversa com o professor e que os departamentos poderiam discutir com 35 

os seus professores os melhores métodos avaliativos. Os alunos também demonstraram a 36 

dificuldade em conhecer quais os professores do TEP estavam disponíveis para orientar 37 

projetos finais. Após discussões entre os membros, colegiado sugeriu que o formulário 38 

em que os professores cadastrassem suas disponibilidades de orientação seja enviado o 39 

quanto antes aos alunos, para evitar que o tempo de busca por um orientador seja curto 40 

demais. O professor Antonio Gusmão também se demonstrou disponível para coorientar 41 

projetos finais de alunos que sejam relacionados à logística urbana. Nada mais havendo 42 

a ser tratado, lavrei a presenta ata. 43 

 

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