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ATA DE DELIBERAÇÃO VIRTUAL DO COLEGIADO DE 
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO REALIZADA EM 06/08/2021 

 

Aos seis dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, reuniu-se de forma remota, com 1 

o uso do Google Meet, em sessão ordinária presidida pelo Coordenador do Curso, 2 

Professor Júlio César Bispo Neves (TEP) e assessorada pela assistente administrativa 3 

Camila de Araújo Barros, o Colegiado do Curso de Graduação em Engenharia de 4 

Produção, com a presença dos professores Suzana Dantas Hecksher (TEP), Níssia 5 

Carvalho Rosa Bergiante (TEP), Lídia Angulo Meza (TEP), Priscilla Cristina Cabral 6 

Ribeiro (TEP),  Giuseppe Borrelli (GAN), Carlos Henriques V do R Oliveira (TEE), 7 

Mohammad Fanaee (GGM), Carlos Alberto de Jesus Martinhon (TCC), Elie Chahdan 8 

Mounzer (TEC), Andres Koropecki (GMA), Raul Bernardo Vidal Pessolani (TEM) e 9 

Antonio Carlos Sá de Gusmão (TER). Os demais membros justificaram a ausência. A 10 

reunião foi iniciada às onze horas através do link https://meet.google.com/hoq-cegi-bya 11 

e as deliberações foram registradas com o auxílio do voto registrado no Google 12 

Formulário, através do link https://forms.gle/tsh9bXd8La1tSR4T8, tendo como pauta os 13 

seguintes assuntos: I) Deliberação sobre aprovação da ata da reunião ordinário do 14 

colegiado do curso de engenharia de produção realizada em 24/06/2021; II) Informes: 15 

Apresentação do novo coordenador do curso de Eng. de Produção, Prof. Júlio Bispo; 16 

III) Informes: Andamento do processo de reforma curricular e de curricularização da 17 

extensão; IV) Deliberação sobre consideração como atividade complementar a 18 

participação no Programa UFF Finance; V) Deliberação sobre proposta de reforma dos 19 

conteúdos de matemática - deliberação sobre suficiência da proposta I ou II para o 20 

conjunto de disciplinas obrigatórias a serem oferecidas para o curso de engenharia de 21 

produção pelos departamentos GMA, GAN e GGM; VI) Deliberação sobre cadastro 22 

como disciplina optativa a disciplina TEP00176 - PROJETO DE EXTENSÃO I - 23 

ESCRITÓRIO ESCOLA DE ENGENHARIA E DESIGN - E3D VII) Assuntos Gerais. 24 

I) Deliberação sobre aprovação da ata da reunião ordinário do colegiado do curso 25 
de engenharia de produção realizada em 24/06/2021: ata foi aprovada por 26 

unanimidade. II) Informes: Apresentação do novo coordenador do curso de Eng. de 27 

Produção, Prof. Júlio Bispo: A professora Suzana fez seu discurso de encerramento 28 

de gestão como coordenadora do curso, agradecendo pelo privilégio de executar a 29 

função, e deu a voz para o novo coordenador do curso, professor Júlio Bispo, que 30 

agradeceu pela nomeação e pela excelente gestão da professora Suzana.  III) Informes: 31 

Andamento do processo de reforma curricular e de curricularização da extensão: 32 
A professora Suzana informa sobre o andamento da reforma e das reuniões que tem feito 33 

junto ao GMA, GGM e GAN. Também atualizou o colegiado quanto às reuniões que vem 34 

tendo com a Prefeitura de Niterói e com os empreendedores para montar futuros estudos 35 

de casos que comporão as atividades de extensão. IV) Deliberação sobre consideração 36 

como atividade complementar a participação no Programa UFF Finance: O 37 

professor Marco Aurélio discursou sobre a UFF Finance e elogiou o excelente trabalho 38 

que os alunos vêm fazendo na gestão do Programa. O presidente colocou em votação a 39 

possibilidade de incluir as atividades realizadas no UFF Finance como atividade 40 

complementar na categoria "Outras atividades com contribuição para atuação profissional 41 

em engenharia". A proposta foi aprovada com 11 votos a favor, 1 voto contrário e 0 42 

abstenções. V) Deliberação sobre proposta de reforma dos conteúdos de 43 

matemática - deliberação sobre suficiência da proposta I ou II para o conjunto de 44 

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


UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
ESCOLA DE ENGENHARIA 

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 
 

Escola de Engenharia – Universidade Federal Fluminense 

Rua Passo da Pátria, 156 - BLOCO D - São Domingos - Niterói – RJ - CEP: 24.210-240 
 

disciplinas obrigatórias a serem oferecidas para o curso de engenharia de 45 
produção pelos departamentos GMA, GAN e GGM: as duas propostas de 46 

organização das disciplinas do GMA, GAN e GGM para novo currículo do curso foram 47 

apresentadas e discutidas na reunião. O presidente colocou em votação qual das duas 48 

propostas é, na visão do colegiado, a que mais atende ao curso e que cobre todo o 49 

conteúdo necessário para a formação do Engenheiro de Produção. A proposta II foi 50 

aprovada com 11 votos favoráveis, enquanto que a proposta I obteve 1 voto favorável. 51 

A proposta II, desenvolvida pelo GMA, GAN e GGM, envolve oferecer 360h de 52 

disciplinas da matemática para a engenharia após a reforma curricular, que envolverá 53 

as disciplinas: Fundamentos de Cálculo e Geometria, Álgebra Linear, Cálculo I, II, III 54 

e IV. Mesmo aprovada por este colegiado, a proposta II ainda será aprimorada pelo 55 

GMA, GAN e GGM para organizar os conteúdos que serão oferecidos em cada 56 

disciplina. VI) Deliberação sobre cadastro como disciplina optativa a 57 

disciplina TEP00176 - PROJETO DE EXTENSÃO I - ESCRITÓRIO ESCOLA 58 
DE ENGENHARIA E DESIGN - E3D: O professor Júlio Bispo colocou em votação 59 

a possibilidade de cadastro da disciplina TEP00176 como disciplina optativa do curso, 60 

contendo como único pré-requisito a exigência de, no mínimo, 1200 horas obtidas pelo 61 

aluno. A proposta foi aprovada por unanimidade. VII) Assuntos gerais: Não houve. 62 

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

horas da tarde. 64 

 

Niterói, 06/08/2021  
 
 
 
 
____________________________________ 

    Júlio César Bispo Neves 

 

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

