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ATA DE DELIBERAÇÃO VIRTUAL DO COLEGIADO DE 
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO REALIZADA EM 08/02/2022 

 

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

com 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), Paulo 5 

Roberto Pfeil Gomes Pereira (TEP), Gilson B A Lima (TEP), Fernando Toledo Ferraz 6 

(TEP),  Elie Chahdan Mounzer (TEC), Angelo Cesar Colombini (TEE), Ariel Levy 7 

(STA), Joao Crisosthomo Queiroz Neto (TEQ), Jessica Quintanilha Kubrusly (GET), 8 

Giuseppe Borrelli (GAN), Mohammad Fanaee (GGM), Ricardo Pereira Gonçalves 9 

(TDT), Andres Koropecki (GMA) e do aluno Joao Victor Muylaert Reis Pessanha. Os 10 

demais membros justificaram a ausência. A reunião foi iniciada às onze horas através do 11 

link https://meet.google.com/crb-mvyo-fbx e as deliberações foram registradas com o 12 

auxílio do voto registrado no Google Formulário, através do link 13 

https://forms.gle/CVXiqdsy3BdDW42N9, tendo como pauta os seguintes assuntos: I) 14 

Deliberação sobre Aprovação da ata da reunião ordinário do colegiado do curso de 15 

engenharia de produção realizada em 05/11/2021; II) Informe ao Colegiado sobre a 16 

decisão tomada pela Comissão de Avaliação das ACs; III) Proposta de criação de 17 

comissão para reformular a Resolução nº01/2018; IV) Deliberação sobre Aprovação do 18 

calendário de reuniões de colegiado de 2022-1: 16/3 (qua); 14/04 (qui); 13/05(sex); 19 

13/06(seg); 12/07(ter), todas às 11h; V) Deliberação sobre proposta de Reforma 20 

Curricular; VI) Informe: processo nº 23069 166276 2021 01, de revalidação de diploma, 21 

do requerente David Daniel Maluenga Castillo. I) Deliberação sobre Aprovação da 22 

ata da reunião ordinário do colegiado do curso de engenharia de produção 23 
realizada em 05/11/2021: ata foi aprovada com 10 votos a favor, 0 votos contrários e 4 24 

abstenções. II) Informe ao Colegiado sobre a decisão tomada pela Comissão de 25 

Avaliação das ACs: O prof. Júlio, em nome da comissão de atividades complementares, 26 

informou que aceitou, de forma excepcional, as atividades certificadas que foram 27 

realizadas por aluno antes de entrar de fato no curso de Eng. de produção, no momento 28 

em que cursava Eng. Mecânica na UFF. O aceite das atividades foi baseado no fato de 29 

que, enquanto o aluno realizava as atividades complementares, ele já cursava as 30 

disciplinas da Eng. de Produção ainda de forma eletiva, com o objetivo de solicitar 31 

mudança de curso. III) Proposta de criação de comissão para reformular a 32 

Resolução nº01/2018: Dado o caso excepcional narrado pelo prof. Júlio e anteriormente 33 

mencionado nesta ata, e também pelo fato de os alunos apresentarem atividades 34 

extracurriculares ainda não oficializadas pela Resolução nº01/2018, o presidente do 35 

colegiado propôs a criação de comissão de reformulação do documento. Após 36 

discussões, os membros propuseram adicionar na comissão alunos na função de 37 

representante estudantil para cooperar com a atualização da resolução. O colegiado 38 

acatou a proposta e o presidente está em fase de estabelecer os membros da comissão. 39 

IV) Deliberação sobre Aprovação do calendário de reuniões de colegiado de 2022-40 

1: 16/3 (quarta-feira); 14/04 (quinta-feira); 13/05(sexta-feira); 13/06 (segunda-41 
feira); 12/07(terça-feira), todas às 11h: O calendário foi aprovado por unanimidade. 42 

V) Deliberação sobre proposta de Reforma Curricular: A proposta de reforma 43 

curricular foi apresentada pelos professores Júlio e Suzana e discutida com os membros 44 

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


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 
 

presentes. Após os debates, a proposta de reforma foi aprovada com 12 votos a favor, 0 45 

votos contrários e 2 abstenções. A aprovação envolveu tanto a reforma apresentada 46 

quanto a autorização para prosseguir com o detalhamento dela. VI) Informe: processo 47 

nº 23069.166276/2021-01, de revalidação de diploma, do requerente David Daniel 48 
Maluenga Castillo: O prof. Fernando, em nome do comitê de revalidação de diploma, 49 

apresentou o caso do processo de revalidação nº 23069. 166276/2021-01. O comitê 50 

decidiu pelo indeferimento do pedido de revalidação e a coordenação do curso de Eng. 51 

de produção já encaminhou o processo ao DAE/PROGRAD. Nada mais havendo a ser 52 

tratado, lavrei a presenta ata. A reunião se encerrou às treze horas da tarde. 53 

 

Niterói, 08/02/2022  
 
 
 
 
____________________________________ 

    Júlio César Bispo Neves 
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