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UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
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DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
Ata da Reunião Ordinária do TEP realizada em 21/10/2021
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Às quatorze horas e quatro minutos do dia 21 de outubro de 2021, virtualmente utilizando o endereço
https://meet.google.com/xcb-uydp-wbt teve início Reunião Ordinária do TEP, tendo como seu
presidente o chefe do TEP, professor Fernando Toledo Ferraz e que contou com as presenças dos
professores Antônio Carlos Magalhães da Silva, Denise Alvarez, Elaine Aparecida Araujo, Emmanuel
Paiva de Andrade, Fernando Oliveira de Araujo, Gilson Brito Alves Lima, José Geraldo Lamas Leite,
José Kimio Ando, Lidia Angulo Meza, Luis Ernesto Torres Guardia, Luiz Carlos Brasil de Brito Mello,
Marcelo Maciel Monteiro, Marco Aurélio Cabral Pinto, Marcos Costa Roboredo, Níssia Carvalho
Rosa Bergiante, Paulo Roberto Pfeil Gomes Pereira, Ruben Huamanchumo Gutierrez, Silvia dos Reis
Alcântara Duarte e Suzana Dantas Hecksher. Tiveram suas ausências justificadas os professores Artur
Alves Pessoa, Carlos Francisco Simões Gomes, Eduardo Uchoa Barboza, José Rodrigues de Farias
Filho, Júlio César Bispo Neves, Mara Telles Salles, Marcelo Gonçalves Figueiredo, Priscilla Cristina
Cabral Ribeiro e Ricardo Bordeaux Rêgo. Faltaram à reunião os professores Helder Gomes Costa,
Sérgio José Mecena da Silva Filho e Valdecy Pereira. 1) Aprovação do texto da ata da reunião
ordinária do dia 15/09 – Foi colocado em votação e aprovado o texto da ata da reunião ordinária do
dia 15/09/21 com o seguinte acréscimo na linha 86: “O professor Júlio Bispo agradeceu aos(às)
professores(as) que colaboraram com sugestões para o processo de reforma curricular e informou que
os próximos passos realizados pelo TGP serão a análise das sugestões, a realização de uma proposta a
ser analisada e discutida junto ao NDE do curso para em seguida ser submetida ao exame e deliberação
do colegiado do curso de Engenharia de Produção (TGP).” 2) Aprovação do texto da ata da reunião
extraordinária do dia 23/09 – Foi colocado em votação e aprovado o texto da ata da reunião
extraordinária do dia 23/09/21. Os professores Paulo Pfeil e Lidia comentaram sobre a elaboração do
regimento interno do Departamento e a proposta que constará nesse texto para aprovação das atas. 3)
Aprovação de outras atividades remuneradas – Foram colocadas em votação e aprovadas as
seguintes atividades remuneradas: i. Professor Gilson Brito Alves Lima: A) Descrição da Atividade:
Coordenação acadêmica, ministrar disciplina, e/ou orientar aluno no trabalho final e/ou participar de
banca no Curso de Pós-Graduação Lato Sensu Especialização Engenharia de Segurança do Trabalho 2º Semestre 2021; B) Natureza da Atividade: Pesquisa; C) Tipo de Remuneração: Inciso III do artigo
21 da Lei 12.772; D) Carga horária semanal de 4 horas; E) Datas de Realização das Atividades: entre
agosto de 2021 e março de 2024. ii. Professor Paulo Roberto Pfeil Gomes Pereira: A) Descrição da
Atividade: Desenvolvimento de um módulo de Finanças Internacionais em Programa de MBA em
Engenharia Econômica e Financeira, organizado pelo LATEC/UFF; B) Natureza da Atividade:
Ensino; C) Tipo de Remuneração: Inciso VIII do artigo 21 da Lei 12.772; D) Carga horária total de 20
horas; E) Datas de Realização das Atividades: no dia 06/11/21 e no dia 27/11/21. iii. Professor Júlio
César Bispo Neves: A) Descrição da Atividade: Participação como professor na disciplina Ergonomia
do curso de Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho do LATEC em formato de ensino
remoto com carga horária total prevista de 30h divididas em encontros semanais; B) Natureza da
Atividade: Ensino; C) Tipo de Remuneração: Inciso III do artigo 21 da Lei 12.772; D) Carga horária
03 horas semanais; E) Datas de Realização das Atividades: entre 24/11/21 e 09/02/22. 4) Quadro de
Horários 2021.2 – Foi colocado em votação e aprovado o Quadro de Horários para 2021.2 enviado
com a pauta. 5) Aprovação de cursos – O presidente passou a palavra à professora Lidia, presidente
da Comissão Acadêmica. Ela apresentou parecer favorável e solicitou que a chefia reforce o pedido de
atenção e cuidado das coordenações de cursos quando forem realizar as correções necessárias para
evitar retrabalhos. O professor Gilson, presidente da Comissão Financeira, também apresentou o
parecer favorável e reiterou as solicitações da professora Lidia. O professor Paulo Pfeil, membro da
Comissão Financeira, pontuou o retrabalho das comissões nas últimas análises. Após pareceres
positivos das Comissões Acadêmica e Financeira, foram colocados em votação e aprovados os
seguintes cursos: A) Edital e do plano de trabalho da turma Niterói do MBA Gerenciamento de
Projetos 2º semestre de 2021; B) Edital e do plano de trabalho da turma Niterói do MBA
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Gerenciamento de Projetos 1º semestre de 2022. 6) Resposta à demanda da Escola de Engenharia
referente à reestruturação departamental – O presidente passou a palavra ao professor Luiz Brasil
que fez um breve relato sobre as exigências da Escola de Engenharia e dos trabalhos realizados pela
comissão da qual ele foi o presidente. O professor José Geraldo fez uma ressalva sobre a sua estimativa
de data para aposentadoria. O presidente agradeceu o comprometimento e a dedicação de todos os
membros da comissão. Foi colocado em votação e aprovado o documento elaborado pela comissão em
resposta às demandas da Escola de Engenharia. O professor Luiz Brasil lembrou que alguns docentes
do Departamento foram citados no ranking internacional que apresenta os cientistas mais influentes
do mundo. O professor José Geraldo sugeriu moção de louvor aos professores e o presidente disse que
faria o encaminhamento no ponto de pauta “Assuntos Gerais”. 7) Pedidos excepcionais de orientação
em Projeto Final – O presidente passou a palavra à professora Nissia, membro da Comissão de Projeto
Final, que fez um breve relato sobre os dois pedidos de aumento no número de orientandos recebidos
dos professores Lidia e Valdecy. Ambos tiveram parecer favorável da Comissão. A professora Lidia
prestou maiores esclarecimentos sobre seu pedido. Foi colocado em votação e aprovado que a
professora Lidia Angulo Meza poderá orientar cinco alunos em 2021.2. Como o professor Valdecy
não estava presente, o presidente colocou em discussão e diversos docentes fizeram comentários sobre
o tema. O presidente colocou em votação e foi aprovado que a plenária deliberaria sobre o pedido do
professor Valdecy na data de hoje. Na sequência, o presidente abriu a discussão para análise do mérito
da solicitação do docente, novos comentários foram feitos e, por fim, foi colocado em votação e
aprovado que o professor Valdecy Pereira poderá orientar cinco alunos em 2021.2. 8) Ciência e
concordância com a taxa referente ao TEP no Projeto Pesquisa exploratória e aplicada sobre
Construtibilidade no âmbito dos aerogeradores offshore – O presidente apresentou o pedido do
professor José Rodrigues. Em seguida, a professora Lidia, presidente da Comissão Acadêmica,
informou que eles fizeram o trabalho de análise e apresentou algumas dúvidas com relação ao que, de
fato, deveria ser analisado nesse pedido não usual. Isso porque, continuou a docente, o projeto já havia
sido aprovado em reunião do Colegiado da Escola de Engenharia ontem, mas que a operacionalização
seria realizada pelo LabCEO que é ligado ao Departamento e, portanto, deveria ser aprovado pelo TEP
primeiro. O professor Emmanuel indagou se o percentual listado no projeto estava de acordo com o
normativo vigente e o presidente disse que sim. Foi colocada em votação e aprovada a concordância
com a taxa referente ao Departamento de Engenharia de Produção no Projeto “Pesquisa exploratória e
aplicada sobre Construtibilidade no âmbito dos aerogeradores offshore” coordenado pelo professor
José Rodrigues de Farias Filho. 9) Concurso para docente – O presidente informou que os dois
últimos concursos realizados pelo Departamento já foram homologados no Diário Oficial e o servidor
Ramon reforçou que as próximas etapas serão a nomeação dos aprovados, convocação para a posse e,
por fim, o efetivo exercício de cada um deles, ainda sem data prevista pela Universidade. Sobre o
último concurso deliberado na reunião extraordinária do dia 23/09, o presidente disse que enviou toda
a documentação e está aguardando análise e aprovação da CPD e do CEPEx para o certame. Por fim,
assegurou que, caso haja qualquer pendência, tomará as medidas administrativas necessárias e
comunicará ao Departamento. 10) Assuntos Gerais – O presidente apresentou o pedido de moção de
louvor feito pelo professor José Geraldo aos professores do Departamento listados no ranking dos
cientistas mais influentes do mundo. Foi colocada em votação e aprovada a moção de louvor aos
professores João Carlos Correia Baptista Soares de Mello, Eduardo Uchoa Barboza, Lidia Angulo
Meza, Artur Alves Pessoa e Helder Gomes Costa. O professor Luiz Brasil comentou sobre o e-mail
recebido do Governo Federal para autorização de acesso à declaração de Imposto de Renda pelo
aplicativo ou pelo site do SouGOV.br. Os docentes Lidia, José Geraldo e Marcelo Maciel fizeram
comentários sobre esse assunto. A professora Silvia indagou se a Resolução 197/2020 do CEPEx ainda
está vigente e o servidor Ramon disse que sim. A professora Níssia reforçou o e-mail enviado com o
fluxo de processo para as turmas de Projeto Final I e II e solicitou especial atenção ao prazo do dia 11
de novembro para que os docentes acessem o formulário e insiram as informações de orientação. A
reunião foi encerrada às quinze horas e quarenta e quatro minutos. Excepcionalmente e por
dificuldades técnicas, esta ata não será acompanhada pela lista de assinatura dos participantes. Nada
mais havendo a ser tratado, eu, Ramon Lopes do Nascimento, lavrei a presente ata que vai assinada
apenas pelo presidente.
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