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1 Ao décimo quarto dia do mês de junho de dois mil e vinte e dois, às onze horas e quatro
2 minutos (Horário de Brasília) em modelo remoto, através da plataforma do Google Meet, a
3 no link meet.google.com/emb-upvu-zxc, aconteceu a 87i! Reunião Departamental Ordinária
4 do Departamento de Engenharia de Produção da Escola de Engenharia de Petrópolis (PDE),
5 sob a Presidência da Prof.ª Ana Carolina Scanavachi Moreira Campos, Chefe de
6 departamento. Compareceram à reunião os seguintes professores efetivos: Alexandre Silva
7 Pinheiro, Ana Carolina Rios Coelho, Anibal Alberto Vilcapoma Ignácio - Diretor da Escola de
8 Engenharia de Petrópolis, Bruno Guimarães Torres, Carmen Lucia Campos Guizze, Fábio
9 Ribeiro Cerqueira, Flávio D'Angelo Pereira da Silva, luiz Heleno Moreira Duque, Mateus

10 Pereira Martin, Moacyr Amaral Domingues Figueiredo - Coordenador do Curso de
11 Engenharia de Produção de Petrópolis e Wagner Figueiredo Sacco; os professores
12 substitutos: Douglas Vieira Barboza, Gabriela Gonçalves Blatt Stumpf, Gustavo Santos Dias
13 Barreto e Marcelle Feitoza Bassi Costa. Os professores Ercilia de Stefano, Douglas de Souza
14 Rodrigues e Rafhael de Souza Lima justificaram suas ausências. E estive presente a Servidora
15 Técnico-Administrativa Daísia Fernandes de Faria Fones. A Presidente da reunião colocou a
16 seguinte pauta para deliberação da plenária departamental: 1) Informes; 2) Aprovação da
17 Ata da 85.ª reunião departamental ordinária, realizada em 10/05/2022; 3) Referendo da
18 aprovação ad referendum da Ata da 86.ª reunião departamental extraordinária, realizada
19 em 24/05/2022; 4) Referendo do ato de aprovação ad referendum da abertura de dois
20 Editais para realização da seleção de monitores bolsistas do Programa de Monitoria 2022 do
21 PDE e composições das comissões examinadoras das duas seleções, de 02/06/2022; 5)
22 Aprovação da solicitação de renovação do contrato da professora substituta de Química
23 Geral, Ciência dos Materiais e Tópicos Especiais em Engenharia da Sustentabilidade Gabriela
24 Goncalves Blatt Stumpf por mais seis meses; 6) Aprovação de professores Coordenadores
25 dos laboratórios Temáticos; 1) Assuntos Gerais. Seguindo-se cada um dos itens anteriores, a
26 Presidente da reunião iniciou por 1) Informes: a Prof.ª Ana Carolina Campos deu boas vindas
27 ao novo professor efetivo Flávio e o apresentou dizendo que ele tomou posse no dia
28 30/05/2022. Deu boas vindas também aos professores substitutos Gustavo e Rafhael, que
29 assinaram contrato no dia 06/06/2022, informando que o professor Gustavo está assumindo
30 as disciplinas PDE00019 - Introdução à Economia, PDE00030 - Introdução à Administração
31 Financeira e PDE00078 - Projeto de Viabilidade Técnica Econômico-financeira e o Rafhael
32 está assumindo as disciplinas PDEOOOll - Física 111 e PDE00014 - Eletricidade Aplicada. A
33 Chefe do PDEinformou também que a PROGEPEconcedeu horário especial à professora Ana
34 Carolina Rios, com redução de 25% sobre a carga horária contratual, considerando a
35 IS/PROGEPEnQ 003 de 11/12/2019 que concede redução de carga horária aos servidores
36 portadores de deficiência ou que tenham cônjuge, filho ou dependente com deficiência. A
37 Prof.ª Ana Carolina Campos pediu aos docentes que ao enviarem processos ao
38 departamento através do SEI,que marquem a opção "Enviar e-mail de notificação" ou ainda



39 ao atribuir processo para Chefia, pede que informem por e-mail ao departamento. Ela
40 comunicou que a partir do mês de maio/2022 as atas das reuniões do PDEaprovadas serão
41 divulgadas no site de Controle de Atas da UFF,com acesso através do endereço atas.uff.br, e
42 ficarão disponíveis para baixar caso necessitem para inclusão das atas em processos de
43 progressão, por exemplo. A Chefe do POEdisse ainda que é possível solicitar a impressão de
44 atividades ou provas junto ao protocolo, através de e-mail para Saandra, mas com uma certa
45 antecedência e caso necessite imprimir no mesmo dia, está disponível no protocolo, um
46 computador desktop para acesso e impressão de atividades ou provas, maiores informações
47 serão enviadas por e-mail aos docentes do PDE. Então a Presidente da reunião, passou a
48 palavra ao Prof. Anibal para informes da Direção da Unidade. Assim o Prof. Anibal informou
49 que a Consulta eleitoral para Reitor da UFFocorrerá de forma presencial nos dias 21, 22 e 23
50 de junho de 2022, que a Comissão eleitoral local é composta pelos professores Ana Carolina
51 Campos, Alexandre e Flávio, pelo técnico administrativo Rafael e pela aluna Laura e a mesa
52 receptora estará instalada no auditório do campus e ficará aberta das 10 às 20 horas nos três
53 dias para receber os votos. O prof. Anibal pediu aos presentes que lembrem aos alunos de
54 realizarem a Avaliação Institucional e de disciplinas de 2021.2, reforçando a importância
55 destas informações para o Plano de Desenvolvimento Institucional, para melhorias nos
56 cursos de graduação e para a próxima avaliação do MEC do Curso de Engenharia de
57 Produção de Petrópolis. Aí, passada a palavra ao Prof. Moacyr para informes da
58 Coordenação do PCE.O Prof. Moacyr informou que o NOE vem realizando reuniões para
59 atualizações no Projeto Pedagógico do Curso para ficar totalmente alinhado às novas
60 diretrizes do MEC aos cursos de Engenharia. O Coordenador do PCEdisse ainda que oNDE
61 estuda a possibilidade de adesão do curso de Engenharia de Produção de Petrópolis da COlO
62 - Conceive Design Implement Operate, que é uma colaboração mundial para conceber e
63 desenvolver uma nova visão do ensino de engenharia. Passado ao ponto 2) Aprovação da
64 Ata da 85.! reunião departamental ordinária, realizada em 10/05/2022, a Chefia do
65 departamento apresentou a Ata da 8S.ª reunião departamental a ser aprovada pela
66 plenária. Posto isto, a aprovação da Ata da 85.!! reunião departamental ordinária do POE
67 foi aprovada por unanimidade. A Prof.!! Ana Carolina Campos apresentou o ponto 3)
68 Referendo da aprovação ad referendum da Ata da 86.!! reunião departamental
69 extraordinária, realizada em 24/05/2022, com o Ato assinado em 08/06/2022, justificando
70 a necessidade de aprovação antecipada, visando dar celeridade no encaminhamento da
71 documentação do processo Nº 23069.165888/2022-50 que se trata do pedido de remoção
72 do Professor Luiz Heleno Moreira Duque do Departamento de Engenharia de Produção da
73 Escola de Engenharia de Petrópolis (PDE/UFF) para o Departamento de Engenharia de
74 Produção da Escola de Engenharia Industrial Metalúrgica de Volta Redonda (EEIMVR/UFF)
75 tendo como contra partida permuta com a Professora Eliane da Silva Christo. Posto isto, o
76 ato foi referendado por unanimidade. Prosseguindo ao ponto de pauta 4) Referendo do ato
77 de aprovação ad referendum da abertura de dois Editais para realização da seleção de
78 monitores bolsistas do Programa de Monitoria 2022 do POEe composições das comissões
79 examinadoras das duas seleções, de 02/06/2022, a Chefe de departamento passou a
80 palavra ao Prof. Bruno, novo Coordenador de Monitoria do departamento. Então o Prof.
81 Bruno explicou que como não houve candidatos aprovados nas seleções realizadas para os
82 Editais nº 5/2022 e 6/2022 dos projetos PDEA0004 - Monitoria para apoio pedagógico à
83 disciplina de Física I e PDEAOOOS- Monitoria para apoio pedagógico à disciplina de Álgebra
84 Linear, realizadas nos dias 25 e 26 de maio de 2022, decidiu e conjunto com a Chefe do POE
85 alocar estas vagas aos projetos POEAOOOl- Monitoria para apoio pedagógico teórico prático
86 na disciplina Programação de Computadores e POEA0006 - Importância do monitor no
87 ensino de química para a formação do engenheiro de produção, dando continuidade a



88 projetos que tinham vagas no ano passado. E a Prof.ª Ana Carolina Campos explicou que
89 para dar continuidade e celeridade nas seleções dos monitores aprovar ad referendum a
90 abertura dos Editais e a composição das novas comissões examinadoras das seleções do
91 Programa de Monitoria 2022 do projeto PDEA0001 - Monitoria para apoio pedagógico
92 teórico-prático na disciplina Programação de Computadores, a ser composta pelos docentes
93 FÁBIO RIBEIROCERQUEIRA(membro titular), SIAPEnº 1716041; MATEUS PEREIRAMARTIN
94 (membro titular), SIAPEnº 3262143; e WAGNER FIGUEIREDOSACCO(membro titular), SIAPE
95 nº 1776265 e BRUNO GUIMARÃES TORRES(membro suplente), SIAPE nº 1129733, sob a
96 presidência do primeiro e do projeto PDEA0006 - Importância do monitor no ensino de
97 química para a formação do engenheiro de produção a ser composta pelos docentes
98 GABRIELAGONÇALVESBLATTSTUMPF (membro titular), SIAPEnº 3220082; MARIANA ALVES
99 ALCOFORADO (membro titular), SIAPE nº 3259862; MATEUS PEREIRAMARTIN (membro
100 titular), SIAPE nº 3262143 e BRUNO GUIMARÃES TORRES (membro suplente), SIAPE nº
101 1129733, sob a presidência da primeira. Posto isto, o ato foi referendado por unanimidade.
102 Já no ponto 5) Aprovação da solicitação de renovação do contrato da professora substituta
103 de Química Geral, Ciência dos Materiais e Tópicos Especiais em Engenharia da
104 Sustentabilidade Gabriela Goncalves Blatt Stumpf por mais seis meses, a Chefe do
105 departamento disse que o atual contrato de professora substituta da Prof.s Gabriela tem
106 prazo de término previsto para 31/07/2022, que estão alocadas três disciplinas do POEa
107 professora, que esta será sua última renovação e então recomendou a renovação do
108 contrato, indicando a sua prorrogação por mais seis meses. Posto isto, da solicitação de
109 renovação do contrato da professora substituta de Química Geral, Ciência dos Materiais e
110 Tópicos Especiais em Engenharia da Sustentabilidade Gabriela Goncalves Blatt Stumpf por
111 mais seis meses, foi aprovada por unanimidade. No próximo ponto de pauta, 6) Aprovação
112 de professores Coordenadores dos Laboratórios Temáticos, a Chefe de departamento
113 lembrou que o POEtem seis laboratórios temáticos e que para dois deles, o Laboratório de
114 Engenharia do Produto e o Laboratório de Inovação e Melhorias, faz-se necessário a
115 alteração de coordenador, dado o pedido de exoneração do Prof. Volker Steier. Sendo assim
116 a Prof.ª Ana Carolina Campos indicou a designação dos seguintes professores a
117 coordenadores dos laboratórios temáticos do POE - para o Laboratório de Sistemas de
118 Produção e Operações manter o Prof. Moacvr: para o Laboratório de Engenharia do Produto
119 os professores Anibal, Carmen e Moacyr; para o Laboratório de Engenharia do Trabalho
120 manter a Prof.ª Carmen; para o Laboratório de Planejamento e Controle da Produção
121 manter o Prof. Anibal e no Laboratório de Inovação e Melhorias retirar a designação do Prof.
122 Volker e manter os professores Anibal, Carmen e Moacyr. Após deliberações, a plenária
123 aprovou por unanimidade a indicação dos professores a coordenadores dos laboratórios
124 temáticos do PDE. Por último, passando ao ponto 7) Assuntos Gerais, o Prof. Moacyr
125 reforçou a importância de todos os docentes comparecerem a Consulta Eleitoral para Reitor
126 da UFF, pois com representação mostramos nossa mobilização. Então a Chefe do PDE,disse
127 que já está organizando o Quadro de Horários das disciplinas para o próximo semestre, mas
128 que com o retorno às atividades presenciais encontra algumas dificuldades e por isso conta
129 com a colaboração de todos na flexibilização para definição de horários. Já o Prof. Anibal
130 informou que foi montada uma sala de multimídia no campus para realização de atividades
131 remotas que está disponível aos docentes que caso queiram utilizá-Ia, bastando apenas o
132 agendamento por e-mail junto à Direção da PEP. Por fim a Prof.ª Ana Carolina Rios, pediu
133 que seja incluído como ponto de pauta na próxima reunião departamental, para discussão
134 da variação de dias da semana e horários das reuniões ordinárias do PDE. A Prof.ª Ana
135 Carolina Campos explicou que precisa que o Quadro de horários do próximo semestre seja
136 definido primeiramente para análise desta questão. E nada havendo mais a tratar, a Prof.ª



137 Ana CarolinaCamposencerrou a reunião às llh44min, agradecendo a presençade todos, da
138 qual, para constar, eu, Daísia Fernandes de Faria Fones, lavrei esta ata, que vai pela
139 presidente da plenária assinada.
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