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1 Ao vigésimo terceiro dia do mês de agosto de dois mil e vinte e dois, às nove horas e sete
2 minutos (Horário de Brasília) em modelo remoto, através da plataforma do Google Meet, a
3 no link meet.google.com/ejy-wrac-pte, aconteceu a 8gi! Reunião Departamental Ordinária
4 do Departamento de Engenharia de Produção da Escola de Engenharia de Petrópolis (PDE),
5 sob a Presidência da Prof.!! Ana Carolina Scanavachi Moreira Campos, Chefe de
6 departamento. Compareceram à reunião os seguintes professores efetivos: Ana Carolina
7 Rios Coelho, Anibal Alberto Vilcapoma Ignácio - Diretor da Escola de Engenharia de
8 Petrópolis, Bruno Guimarães Torres, Carmen Lucia Campos Guizze, Eliane da Silva Christo,
9 Flávio O'Angelo Pereira da Silva, Mateus Pereira Martin, Moacyr Amaral Domingues

10 Figueiredo - Coordenador do Curso de Engenharia de Produção de Petrópolis e Wagner
11 Figueiredo Sacco; os professores substitutos: Douglas de Souza Rodrigues, Gabriela
12 Gonçalves Blatt Stumpf, Marcelle Feitoza Bassi Costa, Mariana Alves Alcoforado. Os
13 professores Alexandre Silva Pinheiro, Douglas Vieira Barboza, Ercilia de Stefano, Fábio
14 Ribeiro Cerqueira e Rafhael de Souza lima justificaram suas ausências. Eestiveram presentes
15 os Servidores Técnico-Administrativos Daísia Fernandes de Faria Fones e Allison Mauricio de
16 Oliveira. A Presidente da reunião colocou a seguinte pauta para deliberação da plenária
17 departamental: 1) Informes; 2) Aprovação da Ata da SS!! reunião departamental ordinária,
18 realizada em 12/07/2022; 3) Aprovação da renovação do contrato da professora substituta
19 Marcelle Feitoza Bassi e prorrogação por 6 meses; 4) Assuntos Gerais. Seguindo-se cada um
20 dos itens anteriores, a Presidente da reunião iniciou por 1) Informes: a Prof.!! Ana Carolina
21 Campos passando a palavra ao Prof. Anibal para informes da Direção da Unidade. Assim o
22 Prof. Anibal deu as boas-vindas a Prof.!! Eliane por sua recém-chegada ao departamento. Ele
23 informou que as obras do prédio Anexo, onde está instalada a Incubadora está próxima ao
24 fim e então será liberado o acesso para o pátio de estacionamento. O Diretor da PEPdisse
25 também que em decisão do CUV a exigência de passaporte vacinal para acesso aos campi
26 UFF foi revogada e de acordo com o GT - COVID a utilização de máscara em ambientes
27 internos não é mais exigido, mas, sim recomendado. O Prof. Anibal continuou informando
28 que agendou em conjunto com Chefe do Departamento e a prof.!! Ercilia uma reunião de
29 trabalho para o dia 18/08/22, e contou que a professora justificou sua ausência informando
30 que estava de atestado, desde o dia 16, e havia feito solicitação de licença. O Prof. Anibal
31 falou que como esta solicitação foi feita diretamente pelo SOU.GOV e a professora não
32 forneceu outras informações sobre sua solicitação, somente após perfcia realizada, as
33 informações serão fornecidas para chefia de departamento. Então a Prof.s Ana Carolina
34 Campos informou que por isso não haverá aulas nas disciplinas alocadas à Prof.!! Ercili a,
35 nesta semana, e que o departamento já encaminhou solicitação para secretaria da
36 Coordenação de Curso avisar aos alunos. A Chefe do PDE disse ainda Que até o momento
37 não recebeu outras informações sobre o afastamento da Prof.!! Ercilia. A Prof.!! Ana Carolina
38 Campos continuou disse que é com muita alegria que reencontra os professores do PDE



39 neste retorno às atividades presenciais e aproveita para dar boas-vindas à Prof.ª Eliane,
40 professora removida por permuta com o Prof. Duque, através da PORTARIANº 982 de 30 de
41 junho de 2022 e processo Remoção n2 23069.165888/2022-50. A Chefe do PDE informou
42 também que foi incluído ou alterado as disciplinas de pré-requisitos nas seguintes disciplinas
43 optativas, para este 2.º semestre de 2022: PDE00068 - GESTÃO DO CONHECIMENTO a
44 inclusão de pré-requisito a disciplina PDE00043 - Gestão da Informação; PDE00062 - Auxílio
45 Multicritério à Decisão a alteração de pré-requisito para a disciplina PDE00037 - Pesquisa
46 Operacional I e POEOOO60- Tópicos Especiais em Pesquisa Operacional a alteração de pré-
47 requisito para a disciplina PDE00008 - Inferência Estatística Aplicada à Engenharia de
48 Produção. A Prof.ª Ana Carolina Campos lembrou que de acordo com a Resolução
49 CEPEX/UFFn.º 637/2022 é permitido o controle de frequência dos alunos em todas as aulas
50 para este 2,!;! semestre de 2022 e que os Diários de Classe para controle de frequência
51 poderão ser gerados através do Sistema Quadro de Horários de duas formas de acordo com
52 e-mail, com o passo-a-passo, enviado pelo departamento, que também solicita aos
53 professores que desejarem os diários impressos que informem ao departamento, em
54 resposta ao e-mail. Outra questão que a Chefe do POEfalou foi que como as obras do 3.º
55 pavimento ainda não terminaram, o departamento pediu que os docentes que precisarem
56 de um local para atendimento aos alunos, informem o dia da semana e horário disponível
57 para o atendimento, para que seja consultado junto à Direção a disponibilização de uma sala
58 para realizar os atendimentos. A Prof.ª Ana Carolina Campos agradeceu aos professores que
59 já enviaram os Planos de Atividades de Disciplinas 2022.2 ao departamento, reforçando a
60 importância deles e lembrando que os docentes deverão disponibilizar o Plano de Atividades
61 de Oisciplina aos estudantes inscritos na disciplina até a segunda semana letiva de
62 atividades, preferencialmente através do Google Sala de Aula, de acordo com a Resolução
63 CEPEXN.637/2022. A Chefe do POEavisou também que a Semana Nacional de Ciência e
64 Tecnologia de 2022 foi marcada para semana de 17 a 23 de outubro e lembrou que nos dias
65 de atividades da Agenda Acadêmica da UFF, não haverá aulas, mas sim outras atividades
66 acadêmicas como palestras, minicursos entre outras. Ela destacou que o departamento
67 encaminhou e-mall com algumas informações para o início do semestre, como entrega de kit
68 para os professores, endereço para impressão de atividades e avaliações, formas de
69 utilização dos laboratório de Informática e Sala Multimídia, notebooks disponíveis para uso
70 nas salas de aulas e controles de Datashow. Aí, passada a palavra ao Prof. Moacyr para
71 informes da Coordenação do PCE.O Prof. Moacyr lembrou a importância de os professores
72 estarem cientes do Regulamento dos Cursos de Graduação da UFF, pois através dele
73 poderão consultar como proceder e assim ter uma melhor relação com os alunos. O
74 Coordenador do PCEdestacou que a verificação suplementar (VS) deverá ser aplicada no
75 horário da disciplina, agendada e informada aos alunos com antecedência e ser precedida da
76 divulgação da média parcial do estudante na disciplina. Quanto à frequência dos alunos, ele
77 destacou também, que a partir do momento em que o discente ultrapassar o limite de faltas
78 (superior a 25% da carga horária total) numa disciplina, perderá o direito de realizar as
79 avaliações posteriores. O Prof. Moacyr solicitou que quando os docentes tiverem
80 imprevistos ou faltas comuniquem ao departamento, à secretaria da Coordenação e
81 também avisem aos alunos através do Google Sala de Aula da disciplina. O Coordenador do
82 PCEcontinuou dizendo que o NDE vem realizando reuniões para atualizações no Projeto
83 Pedagógico do Curso para ficar totalmente alinhado às novas diretrizes do MEC aos cursos
84 de Engenharia, devendo estar de acordo com as novas diretrizes até 23/04/2023. Ele
85 informou também que neste semestre apenas 19 alunos ingressaram no Curso, sendo
86 justificado pelos episódios de tragédias ocorridas no início do ano na cidade de Petrópolis. O
87 Prof. Moacyr falou que no caso de a Prof.ª Ercilia entrar de licença, o Departamento e a



88 Coordenação precisam pensar em como resolver as questões que impactarão ao curso, pois
89 de acordo como o Quadro de horários de disciplinas do PDEpara este semestre, 4 disciplinas
90 foram alocadasà professora. 2) Aprovação da Ata da 88!! reunião departamental ordinária,
91 realizada em 12/07/2022, a Chefia do departamento apresentou a Ata da 88.!! reunião
92 departamental a ser aprovada pela plenária. Posto isto, a aprovação da Ata da 88.!! reunião
93 departamental ordinária do POE foi aprovada por unanimidade. A Prof.ê Ana Carolina
94 Campos apresentou o ponto 3) Aprovação da renovação do contrato da professora
95 substituta Marcelle Feitoza Bassi e prorrogação por 6 meses a Chefe do departamento
96 disse que o atual contrato de professora substituta da Prof.1!Marcelle tem prazo de término
97 previsto para 04/10/2022, que a professora está atocada às disciplinas PDEO0017-
98 Empreendedorismo I, PDE00048- Projeto de Sistema de Produção 111, dividindo a carga
99 horária com a Prof.!! Carmen, PDE00064- Tópicos Especiaisem Engenharia da Qualidade
100 disciplinas do PDEa professora, neste semestre, e recomenda a prorrogação de seu contrato
101 por mais seis meses. Posto isto, a solicitação de renovação do contrato da professora
102 substituta Marcelle Feitoza Bassi por mais seis meses, foi aprovada por unanimidade. Por
103 último, passando ao ponto 4) Assuntos Gerais, o Prof. Anibal informou que o Prof. Mateus
104 participará da Comissão organizadora da Agenda Acadêmica UFF 2022 da Escola de
105 Engenharia de Petrópolis, disse que a participação dos alunos é fundamental pedindo o
106 apoio ao evento aos docentes do departamento. O Diretor da PEP compartilhou uma
107 iniciativa do Prof. Wagner para divulgação do Curso de Engenharia de Produção de
108 Petrópolis onde um grupo de professores do campus visite escolas de Ensino Médio para
109 mostrar que existe um Curso de Engenharia de Produção em Petrópolis em uma
110 Universidade Federal. Então o Prof. Wagner disse que acha importante esta iniciativa ser
111 encabeçada pelos gestores Direção e Coordenação de curso. Já A Prof.!! Ana Carolina
112 Campos sugeriu que fosse criada uma estratégia de Marketing para a divulgação, com a
113 participação de alunos do curso, e divulgação em redes sociais.O Prof. Flávio sugeriu que se
114 fizesse um vídeo com um aluno egresso de sucesso para a divulgação. O Prof. Moacyr
115 informou que a Incubadora, com apoio da AGIR terá um espaço para empreendimentos
116 sociais e em breve divulgará os Editais para selecionar os projetos das empresas a serem
117 incubadas e um edital para selecionar um projeto de empreendedor de baixa renda. Passada
118 a palavra para Prof.!! Eliane que agradeceu a recepção e disse que deseja contribuir se
119 prontificando a ajudar com experiências trazidas de outra Unidade. E nada havendo mais a
120 tratar, a Prof.!! Ana Carolina Campos encerrou a reunião às 10h32min, agradecendo a
121 presença de todos, da qual, para constar, eu, Daísia Fernandes de Faria Fones, lavrei esta
122 ata, que vai pela presidente da plenária assinada.

NAVACHIM~ElRA CAMPOS
PROF AN." ~A~OLlNA SC'" NHARIA IE PROOL'ÇÁO
'iEJ2 m: Ot:PJlo.RTAMENT.OE ENGE RÓPOLlS
. c- "OLA OE ENGENHARIA DE PET
':\tl~~RSIDADE FEDERAL FLUMtNENSE

SIAPE N° 1031276


