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ATA DA 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO DA 
ESCOLA DE ENGENHARIA DE PETRÓPOLIS 

Aos doze dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, às onze horas e cinco minutos 1 

(Horário de Brasília) em modelo remoto, através da plataforma do Google Meet, através do 2 

link meet.google.com/vir-schj-vfi, aconteceu a 84ª Reunião Departamental Ordinária do 3 

Departamento de Engenharia de Produção da Escola de Engenharia de Petrópolis (PDE), sob 4 

a Presidência da Prof.ª Ana Carolina Scanavachi Moreira Campos, Chefe de departamento. 5 

Compareceram à reunião os seguintes professores efetivos: Alexandre Silva Pinheiro, Ana 6 

Carolina Rios Coelho, Anibal Alberto Vilcapoma Ignácio – Diretor da Escola de Engenharia de 7 

Petrópolis, Bruno Guimarães Torres, Carmen Lucia Campos Guizze, Ercilia de Stefano, Fábio 8 

Ribeiro Cerqueira, Mateus Pereira Martin, Moacyr Amaral Domingues Figueiredo – 9 

Coordenador do Curso de Engenharia de Produção de Petrópolis e Wagner Figueiredo Sacco; 10 

os professores substitutos: Douglas de Souza Rodrigues, Douglas Vieira Barboza, Gabriela 11 

Gonçalves Blatt Stumpf, Marcelle Feitoza Bassi Costa e Reginaldo Carreiro Santos.  Justificou 12 

a ausência o Prof. efetivo Luiz Heleno Moreira Duque, por estar gozando de férias e não 13 

compareceu à reunião a Prof.ª substituta Mariana Alves Alcoforado. E estiveram presentes 14 

as Servidoras Técnico-Administrativas Daísia Fernandes de Faria Fones e Saandra Karina 15 

Freire Gurgel. A Chefe do Departamento apresentou a inclusão de novo ponto de pauta, de 16 

ordem número 5) Aprovação de dois projetos de pesquisa propostos pelo Fábio Ribeiro 17 

Cerqueira e já aprovados por agências de fomento, a inclusão foi de concordância da 18 

plenária e então a Presidente da reunião colocou a seguinte pauta para deliberação da 19 

plenária departamental: 1) Informes; 2) Referendo da aprovação ad referendum da Ata da 20 

83.ª Reunião Departamental Ordinária, realizada em 15/03/2022; 3) Referendo dos 21 

seguintes atos de aprovação ad referendum: Alteração na composição da Banca 22 

examinadora da seleção simplificada para professor substituto na área de Processos de 23 

Produção e Engenharia Econômica; Alteração no horário da disciplina PDE00052 – Projeto 24 

Final II, na 2ª-feira para 7 às 9h, pois havia conflito de horário com a disciplina PDE00054 – 25 

Estágio Supervisionado II; Utilização de qualquer vaga a ser disponibilizada ao PDE, na 26 

solicitação de abertura de processo seletivo simplificado para contratação de professor 27 

substituto na área de Cálculo, Física e Eletricidade Aplicada, em virtude do término de 28 

contrato compulsório do professor substituto Danilo Ruy; 4) Aprovação do Relatório Anual 29 

Docente - RAD 2021, dos professores que já o enviaram; 5) Aprovação de dois projetos de 30 

pesquisa propostos pelo Fábio Ribeiro Cerqueira e já aprovados por agências de fomento; 6) 31 

Programa de Monitoria 2022 do PDE; 7) Processo de redistribuição por permuta da Prof.ª 32 

Ercilia de Stefano; 8) Assuntos Gerais. Seguindo-se cada um dos itens anteriores, a 33 

Presidente da reunião iniciou por 1) Informes: a Prof.ª Ana Carolina Campos informou que 34 

foram lançados dois Editais de Processo Seletivo Simplificado para contratação de 35 

professores substitutos do PDE, de acordo com o EDITAL/UFF Nº 69/2022, na a área de 36 

Cálculo, Física e Eletricidade Aplicada, a ser realizado nos dias 18, 19 e 20 deste mês, as 37 

inscrições terminaram no dia anterior e tiveram cinco candidatos inscritos. Já para o 38 



EDITAL/UFF Nº 66/2022, na área de Processos de Produção e Engenharia Econômica, as 39 

inscrições ocorrerão entre os dias 7 a 18/4, a ser realizado nos dias 27, 28 e 29 deste mês, e 40 

pediu a colaboração de todos na divulgação deste Edital. A Chefe do PDE informou também 41 

que foram disponibilizadas 4 vagas em turmas de disciplinas do PDE para a Coordenação do 42 

Curso de Engenharia de Produção de Rio das Ostras, conforme solicitado e disponibilidade 43 

de vagas nas turmas de PDE00012 – Fenômenos de Transportes, 3 vagas, e de PDE00005 – 44 

Cálculo III, 1 vaga, ambas disciplinas alocadas ao Prof. Wagner, assim foram incluídas as 45 

vagas para inscrição de alunos durante o período de ajuste, neste semestre 2022.1. A Prof.ª 46 

Ana Carolina Campos lembrou que o período de ajuste de inscrição em disciplinas terminará 47 

no dia 27/4 e então, a partir desta data as turmas estarão definidas e as avaliações já 48 

poderão ser aplicadas, mas para disciplinas que possuem avaliação continuada e tiveram 49 

atividades pontuadas já realizadas, ela indicou aos docentes do departamento, a 50 

disponibilizarem novo prazo de entrega destas atividades, aos novos alunos. A Presidente da 51 

reunião continuou informando que o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPEX) 52 

aprovou o adiamento por 15 dias, prorrogável por mais 15 dias, do início das atividades 53 

presenciais no campus Petrópolis, com previsão de retorno presencial das atividades se dar a 54 

partir do dia 2 de maio de 2022.  A Chefia do PDE informou ainda que os Planos de 55 

Atividades de disciplinas deste semestre já entregues serão arquivados no Departamento e 56 

os planos das disciplinas no modelo remoto e presencial mediado por tecnologias-EPMT, no 57 

formato do Anexo I da Res. Nº637/2022, deverão ser aprovados pelo Colegiado do Curso de 58 

Engenharia de Produção de Petrópolis (PCE). A Chefe de departamento solicitou aos 59 

docentes que não entregaram ainda, que enviem o Relatório Anual de Docentes-RAD 2021, 60 

devidamente assinados, e aos que desejarem poderão utilizar a assinatura digital disponível 61 

aos servidores das IFES, continuou reforçando a importância de registro das atividades 62 

realizadas no RAD, inclusive pelos professores substitutos, pois deste Sistema são tirados os 63 

dados para métricas dos indicadores de produções da Universidade e informações para 64 

consultas futuras. A Prof.ª Ana Carolina Campos lembrou, aos Semestrais presentes, da 65 

obrigatoriedade de entrega dos Resumos de notas lançadas, solicitando a entrega dos 66 

resumos das disciplinas do semestre 2021.2.  Seguindo a Prof.ª Ana Carolina Campos disse 67 

que o departamento enviará um questionário aos professores sobre suas áreas de interesse 68 

de orientação de projetos dentro da Engenharia de Produção, que será repassado a 69 

Coordenação do PCE para divulgação aos alunos que irão se inscrever na disciplina de 70 

Projeto Final para consulta na procura de professores orientadores dos projetos de final de 71 

curso. Então a Presidente da reunião, passou a palavra ao Prof. Anibal para informes da 72 

Direção da Unidade. Assim o Prof. Anibal informou que a Unidade já atendeu todos os 73 

requisitos para retorno das atividades presenciais no campus, que a partir do dia 18 deste 74 

mês os servidores Técnico-Administrativos retornarão ao atendimento presencial, no 75 

esquema de rodízio e em breve fará uma reunião do Colegiado da Unidade para formalizar a 76 

prorrogação do adiamento ao retorno presencial das atividades acadêmicas na PEP. O 77 

Diretor da PEP disse que as obras dos gabinetes dos professores, no 3.º pavimento do 78 

campus, ainda não terminaram. Aí, passada a palavra ao Prof. Moacyr para informes da 79 

Coordenação do PCE. O Prof. Moacyr agradeceu a Direção da PEP pela decisão de solicitar o 80 

adiamento do retorno das atividades acadêmicas presenciais, que tal adiamento beneficiará 81 

toda a comunidade da PEP, informou que o PCE teve a entrada de quarenta e cinco novos 82 

alunos neste 1º semestre de 2022. O Coordenador disse que o Colegiado dará especial 83 

atenção as questões necessárias para melhorias nas disciplinas de Projeto Final e que o 84 

número máximo, de 10 orientações por docente do PDE precisa ser revisto. Passado ao 85 

ponto 2) Referendo da aprovação ad referendum da Ata da 83.ª Reunião Departamental 86 

Ordinária, realizada em 15/03/2022, a Chefia do departamento apresentou a Ata da 83.ª 87 



reunião departamental a ser referendada pela plenária (ANEXO I). Posto isto, a aprovação 88 

da Ata da 83.ª reunião departamental ordinária do PDE foi referendada por unanimidade. 89 

A Prof.ª Ana Carolina Campos apresentou também três atos de aprovação ad referendum 90 

para referendo da plenária, 3) Referendo dos seguintes atos de aprovação ad referendum: 91 

Alteração na composição da Banca examinadora da seleção simplificada para professor 92 

substituto na área de Processos de Produção e Engenharia Econômica (ANEXO II), foi 93 

necessário substituir o membro suplente Prof. Duque, que estará gozando de férias na data 94 

da realização da seleção e estará impedido de participar, pelo Prof. Fábio; Alteração no 95 

horário da disciplina PDE00052 – Projeto Final II, na 2ª-feira para 7 às 9h, pois havia conflito 96 

de horário com a disciplina PDE00054 – Estágio Supervisionado II (ANEXO III); Utilização de 97 

qualquer vaga a ser disponibilizada ao PDE, na solicitação de abertura de processo seletivo 98 

simplificado para contratação de professor substituto na área de Cálculo, Física e 99 

Eletricidade Aplicada, em virtude do término de contrato compulsório do professor 100 

substituto Danilo Ruy (ANEXO IV), de acordo com solicitação recebida da Coordenação de 101 

Pessoal Docente (CPD). Posto isto, os atos foram referendados por unanimidade. 102 

Prosseguindo ao ponto de pauta 4) Aprovação do Relatório Anual Docente - RAD 2021, dos 103 

professores que já o enviaram a Chefe do departamento apresentou os RAD’s dos 104 

professores Alexandre Silva Pinheiro, Ana Carolina Scanavachi Moreira, Anibal Alberto 105 

Vilcapoma Ignacio, Carmen Lucia Campos Guizze, Danilo Virges Ruy, Douglas de Souza 106 

Rodrigues, Ercilia de Stefano, Mateus Pereira Martin e Marcelle Feitoza Bassi Costa para 107 

apreciação da plenária, indicando a aprovação. Posto isto, os RAD’s 2021 dos professores 108 

referidos professores foram aprovados por unanimidade. Avançando na reunião a Chefia 109 

do PDE apresentou o ponto 5) Aprovação de dois projetos de pesquisa propostos pelo 110 

Fábio Ribeiro Cerqueira e já aprovados por agências de fomento e passou a palavra ao Prof. 111 

Fábio. O Prof. Fábio apresentou um resumo dos projetos e explicou que o projeto intitulado 112 

“Algoritmos de aprendizado profundo poderão revolucionar a análise de sequências de 113 

DNA?” foi enviado para concorrer a uma bolsa de pesquisador PQ2 da CNPq por 3 anos, com 114 

início em 01/03/2022 e término em 28/02/2025. Quanto ao projeto intitulado “Plataforma 115 

de Inteligência Artificial para Predição de Severidade da Covid-19: Apoio à Decisão na 116 

Triagem de Pacientes, no Uso de Recursos Hospitalares e na Definição de Alvos de 117 

Tratamento” o Prof. Fábio disse que se trata de projeto aprovado pela FAPERJ ainda na 118 

metade do ano de 2020, mas que só teve outorga de bolsas e recursos em 02 de dez 2020, 119 

com duração prevista para 2 anos e término em 01 de dez 2022. Após deliberação, a 120 

plenária aprovou os dois projetos de pesquisa por unanimidade. No próximo ponto de 121 

pauta, 6) Programa de Monitoria 2022 do PDE, a Chefe de departamento passou a palavra 122 

ao Prof. Bruno, novo Coordenador de Monitoria do departamento. Então o Prof. Bruno 123 

agradeceu ao Prof. Fábio, antigo Coordenador, por ter apresentado oito projetos, que foram 124 

aprovados, para concorrem a vagas de bolsas para monitores no Programa de Monitoria 125 

2022. O Prof. Bruno informou que foram concedidas quatro vagas para seleção de monitores 126 

para o PDE e apresentou os títulos dos oito projetos para deliberação da plenária e escolha 127 

de quais dos projetos serão comtemplados com monitores bolsistas. Os oito projetos de 128 

monitoria do PDE são: PDEA0001 - Monitoria para apoio pedagógico teórico-prático na 129 

disciplina Programação de Computadores; PDEA0002 - Monitoria para apoio pedagógico na 130 

disciplina Modelos Probabilísticos; PDEA0003 - Monitoria para apoio pedagógico à disciplina 131 

de Cálculo I; PDEA0004 - Monitoria para apoio pedagógico à disciplina de Física I; PDEA0005 132 

- Monitoria para apoio pedagógico à disciplina de Álgebra Linear; PDEA0006 - Importância 133 

do monitor no ensino de química para a formação do engenheiro de produção; PDEA0007 - 134 

Monitoria para apoio pedagógico à disciplina de Cálculo II; PDEA0008 - Monitoria para apoio 135 

pedagógico à disciplina de Física II. O Prof. Bruno lembrou que no ano de 2021 os projetos 136 



comtemplados foram os de apoio as disciplinas de Modelos Probabilísticos e Química Geral, 137 

e no ano de 2020 foram os projetos de apoio às disciplinas de Álgebra Linear, Cálculo I, 138 

Cálculo II e Física I. Após deliberações, a Prof.ª Ana Carolina Campos apresentou duas 139 

propostas, que são: I- contemplar com monitores bolsistas os projetos de apoio às 140 

disciplinas de Álgebra Linear, Cálculo I, Cálculo II e Física I; II- contemplar com monitores 141 

bolsistas os projetos de apoio às disciplinas de Álgebra Linear, Cálculo I, Física I e Modelos 142 

Probabilísticos. Os professores Alexandre, Ana Carolina Rios, Ana Carolina Campos, Anibal, 143 

Carmen, Ercilia, Fábio, Mateus e Moacyr votaram na proposta II e os demais professores se 144 

abstiveram. Posto isto, a plenária decidiu que os projetos PDEA0002 - Monitoria para apoio 145 

pedagógico na disciplina Modelos Probabilísticos; PDEA0003 - Monitoria para apoio 146 

pedagógico à disciplina de Cálculo I; PDEA0004 - Monitoria para apoio pedagógico à 147 

disciplina de Física I; PDEA0005 - Monitoria para apoio pedagógico à disciplina de Álgebra 148 

Linear serão os comtemplados com monitores bolsistas do PDE no Programa de Monitoria 149 

UFF 2022, pela maioria dos votos. Para apreciação do ponto 7) Processo de redistribuição 150 

por permuta da Prof.ª Ercilia de Stefano, a Prof.ª Ana Carolina informou que o 151 

departamento recebeu, através do SEI, o processo de Nº 23069.156328/2022-12 que se 152 

trata de pedido de redistribuição da Prof.ª do Magistério Superior Ercilia de Stefano, 153 

matrícula SIAPE 3020401 do PDE para a Universidade Federal de Juiz de Fora, tendo como 154 

contrapartida de vaga a permuta com a Prof.ª do Magistério Superior Sueli Mello Braga, 155 

matrícula SIAPE 2300629. A Chefe do departamento lembrou que o processo de igual teor, 156 

anteriormente aprovado pelo departamento precisou sofrer alterações e por isso foi 157 

reiniciado através da Reitoria da UFJF. Então ela passou a palavra ao Diretor da PEP para 158 

mais informações. Então o Prof. Anibal explicou que as professoras tem interesse na 159 

redistribuição por motivos pessoais e explicou ainda que a Prof.ª Sueli já participou por um 160 

tempo em Colaboração Técnica com o PDE, mas como ela não possui o título de doutor, 161 

exigido pelo CEPEx como requisito para processos de redistribuição de docentes, o PDE 162 

precisa se posicionar e constituir justificativa pelo fato desta redistribuição ter caráter 163 

excepcional. A Prof.ª Ana Carolina Campos lembrou que a Prof.ª Sueli prestou Colaboração 164 

Técnica neste departamento entre 25/04/2016 a 05/07/2019 e disse que durante esses três 165 

anos, ela sempre expressou o desejo de trabalhar aqui. Então a Chefe do PDE passou a 166 

palavra a Prof.ª Ercilia para mais informações de seu interesse em ser redistribuída. Assim a 167 

Prof.ª Ercilia explicou que a solicitação de redistribuição de 2019, foi por motivo de doença 168 

em pessoa da família, o que não se aplica mais. A Prof.ª Ercilia falou que preferiu fazer a 169 

solicitação por vias administrativas, de forma interna, e não por vias judiciais para que o 170 

departamento não perdesse a vaga ocupada por ela e por isso pediu o apoio dos colegas na 171 

apreciação desta solicitação. A Prof.ª Ana continuou informando que Departamento é 172 

sensível ao desejo da professora Ercilia. Ela lembrou que no período de Colaboração técnica 173 

a Prof.ª Sueli lecionou as disciplinas de Ética e Direito, Desenho Básico, Introdução ao 174 

Desenvolvimento Sustentável e Arranjo Físico e Industrial. E disse que em conversa com a 175 

professora vê a possibilidade de ela lecionar também a disciplina de Marketing. A Chefe de 176 

departamento prosseguiu dizendo que a Prof.ª Sueli sempre foi muito atuante no 177 

departamento, pois além de lecionar as disciplinas alocadas a ela, participou da estruturação 178 

do Laboratório de Engenharia do Produto, participou de reuniões como Conselheira 179 

Representante da UFF na APA Petrópolis (Área de Proteção Ambiental da Região Serrana de 180 

Petrópolis), participou de comissões, como para organização do evento “UFF Nas Praças em 181 

2019” e organização de Semana Acadêmica. Para apreciação e deliberação da plenária, a 182 

Prof.ª Ana Carolina Campos explicou que no caso de a permuta ser aprovada não seria 183 

possível fazer uma substituição direta das disciplinas atualmente alocadas à Prof.ª Ercilia 184 

para a Prof.ª Sueli, mas é possível atender a oferta das disciplinas do departamento através 185 



de remanejamento de disciplinas entre os professores Moacyr, o novo professor efetivo a 186 

ser nomeado e a Prof.ª Sueli. Após deliberações, os professores Alexandre, Ana Carolina 187 

Campos, Ana Carolina Rios, Anibal, Bruno, Carmen, Fábio, Mateus e Wagner foram a favor 188 

da aprovação da redistribuição. Posto isto, o pedido de redistribuição da Prof.ª do 189 

Magistério Superior Ercilia de Stefano, matrícula SIAPE 3020401 do PDE para a 190 

Universidade Federal de Juiz de Fora, tendo como contrapartida de vaga a permuta com a 191 

Prof.ª do Magistério Superior Sueli Mello Braga, matrícula SIAPE 2300629 foi aprovado 192 

pela maioria dos votos. Por último, passando ao ponto 8) Assuntos Gerais, a Chefe do PDE 193 

informou que tem recebido solicitação de diversos professores do departamento para 194 

alocação de suas disciplinas para as terças-feiras, por ser o dia que ocorrem as maiorias das 195 

reuniões no campus e por isso gostaria de ouvir sugestões dos presentes sobre esta questão 196 

para futura deliberação, sugerindo que as reuniões ordinárias do departamento ocorressem 197 

com alternância de dias e horários durante o ano. Então o Prof. Anibal disse que as reuniões 198 

deveriam ser marcadas para horários fora de disciplinas. Já a Prof.ª Ana Carolina Rios disse 199 

preferir que as reuniões fossem marcadas para o período da tarde e não no horário próximo 200 

ao almoço. O Prof. Moacyr falou que as reuniões sempre ocorreram às terças-feiras por 201 

definição desde a abertura do campus e o ideal seria que no horário das reuniões não 202 

tivessem aulas também. E nada havendo mais a tratar, a Prof.ª Ana Carolina Campos 203 

encerrou a reunião às 13h37min, agradecendo a presença de todos, da qual, para constar, 204 

eu, Daísia Fernandes de Faria Fones, lavrei esta ata, que vai pela presidente da plenária 205 

assinada. 206 
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