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Ata da 71ª Reunião Ordinária do Departamento de Engenharia Agrícola e 
Meio Ambiente da Escola de Engenharia da Universidade Federal 
Fluminense, 24 de maio de 2021.  
 
Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de maio 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, Antônio Carlos Sá de Gusmão, Antônio Ferreira da Hora, Daiane 

Cecchin, Dan Abensur Gandelman, Dirlane de Fátima do Carmo, Elton de 

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

Lache Salcedo, Ivenio Moreira da Silva, James Hall, Marcio Cataldi, Marcos 

Alexandre Teixeira, Olga Kelman Brocki Calhman, Rodrigo Amado Garcia Silva, 

Rulf Blanco Lima Netto 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: 

INFORMES: O Professor Leonardo abriu a reunião informando a todos os 

presentes sobre a aposentadoria da Professora Mônica de Aquino Galeano 

Massera da Hora, a partir da data de 06 de maio de 2021, aproveitando para 

agradecer à mesma por todo o empenho, dedicação e luta pelo crescimento do 

Departamento de Engenharia Agrícola e Meio Ambiente e, também, dos dois 

cursos a ele vinculados. Lembrou que a mesma, além do empenho nas diversas 

disciplinas e orientações pelas quais foi responsável ao longo tempo, era 

também constantemente homenageada pelos discentes em várias 

oportunidades, o que apenas referenda o alto nível de profissionalismo e 

comprometimento com a Universidade e os seus pilares. DELIBERAÇÕES: 1) 

Aprovação da Ata da 70ª Reunião Departamental Ordinária. A Ata da 

septuagésima reunião do Departamento de Engenharia Agrícola e Meio 

Ambiente, de 18 (dezoito) de março de 2021 foi colocada em apreciação e 

votação sendo aprovada por unanimidade pela Plenária. 2) Aprovação da Ata 

da Reunião Extraordinária do dia 16/04/2021. A Ata da Reunião Extraordinária 

do Departamento de Engenharia Agrícola e Meio Ambiente, realizada no dia 16 

(dezesseis) de abril de 2021 foi colocada em apreciação e votação sendo 

aprovada por unanimidade pela Plenária. 3) Aprovação do Ad Referendum de 

Formação da Banca de Progressão Funcional de Adjunto A1 para Adjunto 

A2 do Professor Dan Gandelman. 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 Leonardo da Silva Hamacher, 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 A1 para Adjunto A2 do Professor Dan Gandelman. O Prof. Flávio, 

Presidente da Comissão de Avaliação de Progressão, relatou que a Comissão 
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analisou o relatório apresentado pelo Prof. Dan, com as atividades 

desenvolvidas e os respectivos documentos comprobatórios, assim como a 

tabela de pontuação necessária, emitindo parecer favorável à progressão 

funcional de Adjunto Classe A nível 1 (A1) para Adjunto Classe A nível 2 (A2). 

Destaca-se que o presidente da comissão fez questão de elogiar o Professor 

Dan por seu envolvimento para além das disciplinas, especificando atividades 

de extensão e de pesquisa realizadas no período. Colocado em votação, a 

progressão foi aprovada por unanimidade. 5) Aprovação de destinação de 

uma vaga 40hDE para a área de Hidrologia. O Professor Leonardo informou a 

todos que, em função da aposentadoria por tempo de Serviço da Professora 

Mônica da Hora, e após consulta ao setor responsável da UFF - DGLD/CPD – 

(que informou que a pontuação referente ao código desta vaga já está disponível 

para a próxima janela de concursos), pretende destinar a mesma para a abertura 

de um concurso para Professor Adjunto 40hDE na área de Hidrologia. A proposta 

foi previamente conversada com os Coordenadores do TGR e TGH. Colocado 

em apreciação e votação, foi aprovada por unanimidade. 6) Definição de 

Critérios para alocação de bolsas/vagas de monitoria destinadas ao TER. 

Após breve contextualização sobre a distribuição de vagas de monitoria pela 

DMO/PROGRAD, o Professor Gabriel Nascimento propôs a criação de um 

critério para a distribuição interna das vagas de monitoria a serem cedidas pela 

DMO/PROGRAD. Assim, daquelas bolsas destinadas ao TER, serão atendidos, 

primeiramente, apenas os professores que solicitaram vaga ao Coordenador de 

Monitoria. Entre esses, a prioridade se baseará nos seguintes critérios: 1) 

número de alunos atendidos; e 2) quantidade de monitores orientados por cada 

professor, ou seja, só receberá um segundo monitor quando os demais 

professores que solicitaram vaga tiverem, ao menos, um monitor. Se houver 

sobra de monitores, ou seja, se a quantidade de vagas cedidas pela 

DMO/PROGRAD for superior à recomendada aos professores que fizeram a 

solicitação, serão distribuídas vagas aos demais professores, seguindo os 

mesmos critérios citados. Colocado em apreciação e votação, foi aprovada por 

unanimidade. COMUNICADOS: 1) Quadro de Horários para o semestre 2021-

I: O Professor Leonardo informou que já estão disponíveis no sistema IDUFF 

todas as turmas criadas para o semestre primeiro de 2021-I, onde pode-se 

observar as alterações solicitadas. Não havendo mais nada a apresentar, o Prof. 

Leonardo 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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