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ATA DE DELIBERAÇÃO VIRTUAL DO COLEGIADO DE 
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO REALIZADA EM 05/05/2021 

 

Aos cinco dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, reuniu-se de forma remota, 1 

com o 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 5 

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

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

(GGM), Elie Chahdan Mounzer (TEC), Raul Bernardo Vidal Pessolani (TEM), Adriana 8 

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

Lucas Willian da Silva e Joao Victor Muylaert. Os professores Giuseppe Borrelli 10 

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

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

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

link https://meet.google.com/cxm-fwao-tyx e as deliberações foram registradas com o 14 

auxílio do voto registrado no Google Formulário, através do link 15 

https://forms.gle/itJf49rUmCEPssv66, tendo como pauta os seguintes assuntos: I) Deliberação 16 

sobre aprovação da ata da última reunião virtual realizada em 06/04/2021 pelo 17 

colegiado do curso de engenharia de produção; II) Deliberação sobre a Composição 18 

das bancas de Projeto Final; III) Decisão sobre parecer pela Comissão de Revalidação 19 

de Diploma do processo UFF- GPCA/AD 23069.009912/2019-76, de Antonio Jesus 20 

Soto Porras IV) Definição da comissão de avaliação de atividades complementares; V) 21 

Assuntos Gerais. I) Deliberação sobre aprovação da ata da última reunião virtual 22 

realizada em 06/04/2021 pelo colegiado do curso de engenharia de produção: ata 23 

foi aprovada com 13 votos favoráveis, 0 contrários e 2 abstenções. II) Deliberação 24 

sobre a Composição das bancas de Projeto Final: A professora Suzana propôs, com 25 

o objetivo de possibilitar interdisciplinaridade na composição das bancas de Projeto de 26 

Fim de Curso (PFC), aprovar o seguinte texto, que já foi aprovada na plenária do 27 

departamento (TEP): “O projeto de fim de curso constitui trabalho de síntese e 28 

integração de competências desenvolvidas na trajetória de formação, sendo atividade 29 

obrigatória como requisito para integralização do curso. O projeto final de curso é 30 

desenvolvido em dois períodos consecutivos, sob a orientação de um docente da 31 

Escola de Engenharia. É obrigatória a defesa pública diante de uma banca avaliadora, 32 

presidida pelo professor orientador e formada por pelo menos mais dois membros, 33 

portadores de diploma de graduação plena. Podem compor a banca outros professores 34 

ou profissionais externos ao Departamento e à UFF. Na composição da banca, será 35 

obrigatório haver maioria de membros docentes do Departamento de Engenharia de 36 

Produção.". O texto foi colocado em votação e aprovado por unanimidade.  III) 37 

Decisão sobre parecer pela Comissão de Revalidação de Diploma do processo 38 
UFF- GPCA/AD 23069.009912/2019-76, de Antonio Jesus Soto Porras: Os 39 

professores Fernando Ferraz e Raul Vidal apresentaram o parecer do processo, 40 

posicionando-se favorável à revalidação do diploma do requerente, formado em 41 

Engenharia Industrial na Venezuela. O parecer foi colocado em votação e aprovado por 42 

unanimidade. IV) Definição da comissão de avaliação de atividades 43 

complementares: foi proposto pela professora Suzana manter a atual comissão de 44 

http://tep.uff.br/docentes/julio/
http://tep.uff.br/docentes/nissia/
https://forms.gle/itJf49rUmCEPssv66
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ACs formada pelas professoras Suzana Hecksher (TEP) e Priscilla Ribeiro (TEP). A 45 

proposta foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. V) Assuntos gerais: O 46 

professor Ariel Levy divulgou a oportunidade do curso de R para os alunos. Ele foi 47 

orientado pela professora Suzana pra que envie a oportunidade para o email da 48 

coordenação, a fim de dar publicidade aos alunos. A professora Suzana pede que cada 49 

membro do colegiado voltasse aos seus departamentos para averiguar a possibilidade de 50 

criar disciplinas de extensão, focadas na aplicação dos assuntos e para resolução de 51 

problemas reais da sociedade. O professor Julio divulga um seminario sobre 52 

teletrabalho, desenvolvido pela Associação Internacional de Ergonomia. O seminário 53 

foi divulgado por email aos alunos. O aluno Lucas Willian divulga um projeto 54 

idealizado pelo CAFE de divulgar os professores do TEP, a fim de motivar os alunos 55 

calouros a criar vínculos e já conhecer os professores do TEP e suas áreas de pesquisa. 56 

Ele pede a cooperação dos professores do TEP para que participem do projeto, que será 57 

divulgado por email em breve. Outro assunto levantado pelo aluno Lucas é a dificuldade 58 

de encontrar professores para orientar projetos da Empresa Junior Meta Consultoria. Ele 59 

pede cooperação dos professores pra que se ofereçam a orientar esses projetos. A 60 

professora Suzana sugere que os projetos da Meta tenham horas cadastradas no RAD 61 

dos professores orientadores, a fim de atraí-los para participar dos projetos. Nada mais 62 

havendo a ser tratado, lavrei a presenta ata. A reunião se encerrou às treze horas da 63 

tarde. 64 

 

Niterói, 05/05/2021  
 
 
 
 

____________________________________ 
                                                                   Suzana Dantas Hecksher          

 


