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Ata da 70ª Reunião Ordinária do Departamento de Engenharia Agrícola e 
Meio Ambiente da Escola de Engenharia da Universidade Federal 
Fluminense, 18 de março 2021.  
 
Aos 18 (dezoito) dias do mês de março de 2021, na plataforma digital 

GoogleMeet, às 16h00, reuniram-se os membros do Departamento de 

Engenharia Agrícola e Meio Ambiente - TER: Ana Caroline Lopes Maria, André 

Luiz Belém, Antonio Carlos Sá de Gusmão, Antônio Ferreira da Hora, Carlos 

Rodrigues Pereira, Daiane Cecchin, Dan Abensur Gandelman, Dario de Andrade 

Prata Filho, Débora Candeias Marques, Dirlane de Fátima do Carmo, Flávio 

Castro da Silva, Gabriel de Carvalho Nascimento, Ivanovich Lache Salcedo, 

Ivenio Moreira da Silva, James Hall, Marcio Cataldi, Marcos Alexandre Teixeira, 

Mônica de Aquino Galeano Massera da Hora, Olga Kelman Brocki Calhman, 

Ricardo Abranches Felix Cardoso Júnior, Roberta Jimenez de Almeida Rigueira, 

Rodrigo Amado Garcia Silva, Rulf Blanco Lima Netto e Vagner dos Santos 

Medeiros, com a participação da Secretária Terceirizada do Departamento 

Izabela Pontes do Couto, sob a presidência do Chefe de Departamento, 

Professor Leonardo da Silva Hamacher, secretariado pela Assistente em 

Administração Juliana da Rocha Silva. A Pauta foi previamente enviada à 

Plenária Departamental, e compreendeu os seguintes itens: DELIBERAÇÕES: 

1) Aprovação da Ata da 69ª Reunião Departamental Ordinária. A Ata da 

sexagésima nona reunião do Departamento de Engenharia Agrícola e Meio 

Ambiente, de 10 (dez) de dezembro de 2020 foi colocada em apreciação e 

votação sendo aprovada, por unanimidade, pela Plenária. 2) Aprovação dos 

RAD’s de 2020. O Prof. Leonardo disponibilizou através do DRIVE os Relatórios 

Anuais dos Docentes-RAD referentes ao exercício de 2020 e que haviam sido 

enviados pelos professores: André Luiz Belém, Antonio Carlos Sá de Gusmão, 

Antônio Ferreira da Hora, Carlos Rodrigues Pereira, Daiane Cecchin, Dan 

Abensur Gandelman, Débora Candeias Marques, Dirlane de Fátima do Carmo, 

Flávio Castro da Silva, Gabriel de Carvalho Nascimento, Ivanovich Lache 

Salcedo, Ivenio Moreira da Silva, James Hall, Leonardo da Silva Hamacher, 

Marcio Cataldi, Marcos Alexandre Teixeira, Mônica de Aquino Galeano Massera 

da Hora, Olga Kelman Brocki Calhman, Ricardo Abranches Felix Cardoso Júnior, 

Roberta Jimenez de Almeida Rigueira e Rodrigo Amado Garcia Silva. Colocados 

em apreciação e votação, os Relatórios Anuais dos Docentes 2020 foram 

aprovados, por unanimidade, pela Plenária. 3) Aprovação do Ad Referendum 

da Formação da Banca de Progressão Funcional de Adjunto C2 para 

Adjunto C3 do Professor Marcos Alexandre Teixeira. O Prof. Leonardo 

informou que em virtude do prazo para progressão já havia aprovado a formação 

da banca via Ad Referendum com indicação dos Professores Flávio Castro da 

Silva, Dirlane de Fátima do Carmo e Marcio Cataldi, sob a presidência do 

primeiro. Colocado em apreciação e votação, o Ad Referendum foi aprovado por 

unanimidade. 4) Parecer emitido pela Banca de Progressão Funcional de 

Adjunto C2 para Adjunto C3 do Professor Marcos Alexandre Teixeira. O 
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Prof. Flávio, Presidente da Comissão de Avaliação de Progressão, relatou que a 

Comissão analisou o relatório apresentado pelo Prof. Marcos, com as atividades 

desenvolvidas e os respectivos documentos comprobatórios, assim como a 

tabela de pontuação necessária. A Comissão emitiu parecer favorável à 

progressão funcional de Adjunto Classe C nível 2 (C2) para Adjunto Classe C 

nível 3 (C3). Colocado em votação, a progressão foi aprovada por unanimidade. 

5) Parecer de Relatório de Atividades do período (28.11.2019 a 11.03.2020) 

pela Banca de Progressão Funcional composta pelos Professores Antônio 

Ferreira da Hora, Mônica de Aquino Galeano Massera da Hora e Carlos 

Rodrigues Pereira, em atendimento à exigência da CPPD quanto ao 

processo nº. 23069.012196/2019-12 de progressão funcional do Professor 

Ricardo Abranches Felix Cardoso Junior. O Prof. Antônio da Hora, Presidente 

da Banca de Progressão Funcional, explicou a exigência da CPPD relacionada 

ao interstício do professor Ricardo. A seguir, relatou que o mesmo elaborou um 

relatório suplementar referente ao período solicitado pela CPPD que foi 

analisado pela Banca, sendo que o parecer emitido foi favorável. Colocado em 

votação, foi aprovado por unanimidade.6) Apreciação para aprovação da 

participação no cruzeiro internacional AMARYLLIS na margem equatorial 

em maio de 2022 (15 dias de embarque). O Prof. André Belém relatou sobre 

sua participação no Comitê de cooperação UFF (Brasil) com LOCEAN (França), 

uma proposta internacional de navio francês em águas brasileiras/equatoriais 

(Recife - Bridgetown), coletando informações acerca de mudanças 

oceanográfica e climática na região. Destacou também que, devido a pandemia, 

pode ser exigido uma quarentena de 15 (quinze) a 20 (vinte) dias antes de 

embarcar. Informou também sobre a década dos oceanos (2021) e o convite 

para participar como Guest Editor da Revista Frontiers of Marine Science (2022). 

O Prof. André solicitou referendar a vinculação Departamental ao Programa, 

através de sua participação. Colocado em apreciação e votação, foi aprovado 

por unanimidade.7) Apreciação para aprovação do projeto de pesquisa 

FACTO aplicado ao LNCC, ao edital CNE-FAPERJ e em parte vinculada à 

bolsa de pesquisa PQ-CNPq. O Prof. André Belém relatou sobre o projeto de 

pesquisa “FACTO- Fluxo de Matéria Orgânica na Interface Oceano-Sedimento 

no Atlântico Sul no Período do Cretáceo”, aplicado ao supercomputador (LNCC), 

vinculado a sua bolsa de pesquisa PQ-CNPq que foi renovada e a submissão no 

Programa Cientistas do Nosso Estado – CNE/FAPERJ. Caso seja aprovado, os 

recursos serão para adaptação do laboratório de informática (benefício para os 

alunos dos cursos de Engenharia de Recursos Hídricos e Meio Ambiente e 

Engenharia Agrícola e Ambiental), duas bolsas para o curso de 

Python/Meteonorte e PIBIC 2021/2022. O Prof. André explicou que para 

aplicação dos recursos, caso aprovado pela FAPERJ, é necessário referendar a 

vinculação Departamental. Colocado em apreciação e votação o projeto de 

pesquisa e a aplicação dos recursos, foram aprovados por unanimidade. 8) 

Apreciação para aprovação do projeto de extensão: "Identificação e 

Proposta de Soluções para Demandas da Agricultura Familiar do Município 
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de Rio Bonito-RJ”.  O Prof. Ivênio relatou para a Plenária sobre o projeto de 

extensão que visa propor ações que contribuam na atualização cadastral de 

agricultores familiares junto a Prefeitura Municipal de Rio Bonito-RJ. Colocado 

em apreciação e votação, foi aprovado por unanimidade.9) Apreciação da 

criação de um "Programa de Monitoria Voluntária do TER". O Prof. Gabriel 

informou a Plenária sobre as limitações relacionadas ao Programa de Monitoria 

Voluntária da DMO, destacando que atualmente as regras de admissão e 

conduta do monitor voluntário seguem as mesmas regras do monitor bolsista. 

Destacou a importância dos monitores voluntários diante do atual cenário, 

atendendo à demanda e proporcionando oportunidades. Enfatizou que a 

proposta é a criação do Programa de Monitoria Voluntária do TER e, 

posteriormente, das diretrizes e regras para formatar o projeto serão submetidas, 

futuramente, à Plenária. O Prof. Dario comentou que tem sido bastante difícil 

arrumar alunos interessados em ser monitores das disciplinas sob sua 

responsabilidade e questionou se neste programa o TER poderia permitir alunos 

de outros cursos participarem dos processos seletivos. O Prof. André sugeriu 

então que esse assunto fosse discutido nos colegiados e NDEs dos cursos de 

Engenharia Agrícola e Ambiental, e Engenharia de Recursos Hídricos e Meio 

Ambiente, principalmente em relação a equivalência das disciplinas de 

saneamento e/ou drenagem do Departamento de Engenharia Civil (ou 

equivalentes em outros departamentos) para os cursos acima descritos. Dessa 

forma, alunos da civil poderiam então se candidatar a vaga de monitoria, já que 

haveria equivalência entre as disciplinas. O item foi apreciado pela Plenária, que 

salientou a importância de ampliar a participação dos alunos de disciplinas 

equivalentes até mesmo de outros cursos. Colocada em apreciação e votação, 

a criação do programa foi aprovada por unanimidade. 10) Aprovação de 

Seleção Simplificada para Professor Assistente 40h (área de Topografia). 

O Prof. Leonardo comunicou sobre a situação da vaga em virtude da exoneração 

da Prof. Lívia Maria da Costa Silva, com possibilidade de ser preenchida através 

do Processo de Seleção Simplificada. O Prof. Leonardo junto com a Prof. 

Roberta e o Prof. Marcio Cataldi, coordenadores do TGR e TGH 

respectivamente, informaram sobre a demanda para área de Topografia visto 

que o Departamento de Análise Geoambiental (GAG) não está oferecendo, na 

forma remota, as disciplinas GAG-00082 – Topografia XIII e GAG-00032 – 

Topografia, gerando grande problema de retenção, fluxo normal de formandos e 

desorganização de grade dos discentes. Colocada em apreciação e votação, a 

Seleção Simplificada para Professor Assistente 40h – Professor Substituto para 

a área de topografia foi aprovada por unanimidade.11) Aprovação de 

destinação de uma vaga 20h para a área de Biotecnologia. O Prof. Leonardo, 

após reuniões ao longo dos meses de fevereiro e março do corrente ano com os 

Professores Roberta e Marcio Cataldi, coordenadores do TGR e TGH, 

respectivamente, sobre a destinação da vaga oriunda da exoneração a pedido 

do Prof. Afonso Rangel Garcez de Azevedo, sugeriu que a mesma fosse 

destinada para área de Biotecnologia. Colocada em apreciação e votação, foi 
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aprovada por unanimidade. 12) Aprovação da participação no Congresso 

LASA 2021 em Vancouver, Canadá, de forma híbrida, de 26 a 29 de maio de 

2021. O Prof. Antonio Gusmão informou que foi aprovado o seu resumo (A 

Importância do Transporte de Carga e sua Operação Logística como Garantia 

do Abastecimento das Mercadorias nas Cidades Brasileiras durante a Pandemia 

do COVID 19) pelo comitê científico do Congresso LASA 2021, para ser 

apresentado neste Congresso, como parte da sessão: "Brazil and the COVID 19 

World Health Pandemic Situation", na cidade de Vancouver no Canadá, de forma 

híbrida, no período de 26 a 29 de maio de 2021. Após o Prof. Antonio Gusmão 

expor a respeito da sua participação para a Plenária Departamental, colocada 

em votação, foi aprovada, por unanimidade, a sua participação no Congresso. 

COMUNICADOS: 1) Regimento Interno do TER. O Prof. Leonardo destacou a 

importância do Regimento Interno do Departamento para facilitar a gestão do 

Departamento, independente da chefia do momento. Informou que vai retomar a 

construção do documento, já iniciada pelo Prof. Flávio, e que receberá 

contribuições e sugestões de todos. Salientou que cada versão concluída do 

documento será apreciada e votada pela Plenária, só então entrando em vigor. 

2) PDD – Plano de Desenvolvimento do Departamento. O Prof. Leonardo 

comunicou da sua participação no PDU da Escola de Engenharia. 

Contextualizou sobre o Plano de Desenvolvimento Institucional- PDI, o Plano de 

Desenvolvimento da Unidade- PDU e o Plano de Desenvolvimento do 

Departamento- PDD. Destacou junto, com o Prof. André, a importância do PDD 

para o futuro do Departamento e dos Cursos, e a participação de professores, 

técnicos e alunos na construção do Plano. A Prof. Olga demostrou interesse em 

participar. 3) Engenharia Solidária UFF – Iniciativa Páscoa. O Prof. James 

destacou para a Plenária a arrecadação de doações da Engenharia Solidária 

UFF para o período de Páscoa. 4) Informes VELTI. O Prof. Leonardo solicitou 

que os técnicos verifiquem o sistema de ponto Velti para fazer os ajustes 

necessários, devido as alterações no funcionamento normal do sistema. 5) 

Publicação de artigo em periódico internacional (GJMBR) e sua 

repercussão positiva nos Estados Unidos (USA). O Prof. Antonio Gusmão 

informou que foi publicado na Revista CASE STUDIES ON TRANSPORT 

POLICY em dezembro de 2020 (Volume 8, Issue 4, December 2020, Pages 

1478-1488), o seu artigo "GUIDELINES FOR THE EFFICIENCY OF URBAN 

GOODS DISTRIBUTION: THE BRAZILIAN CASE", relativo a sua tese de 

doutorado na UFRJ. Em vista da importância e relevância do artigo, houve uma 

repercussão muito positiva nos Estados Unidos (USA), conforme e-mail do Editor 

Chefe da revista GLOBAL JOURNAL OF MANAGEMENT AND BUSINESS 

RESEARCH (GJMBR), que destaca que o trabalho é digno de admiração e ainda 

que ele serve de influência para pesquisadores eminentes de sua área, junto 

com o reconhecimento de sua universidade. Em seu e-mail o editor chefe ainda 

o convida a enviar artigos futuros de pesquisas realizadas para publicação neste 

periódico internacional. Não havendo mais nada a apresentar, o Prof. Leonardo 
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deu como encerrada a reunião, cuja a presente Ata vai assinada por mim em 

conjunto com o Sr. Presidente com as contribuições dos membros da Plenária.  

 
       

                                                                   

                

Professor Leonardo da Silva Hamacher             Juliana da Rocha Silva 

Presidente                                                         Secretária 
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