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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE 1 

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO. AOS VINTE E SEIS 2 

DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E 3 

DEZESSEIS, ÀS 10 HORAS , NA SALA DO COLEGIADO 4 

DO CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO DA 5 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO 6 

FRANCISCO, CAMPUS JUAZEIRO, SOB A PRESIDÊNCIA 7 

DO PROFESSOR FRANCISCO ALVES PINHEIRO, 8 

COORDENADOR DO CURSO, ESTIVERAM REUNIDOS 9 

OS SEGUINTES PROFESSORES MEMBROS DO 10 

COLEGIADO: ALEX VIEIRA ALVES, ANA CRISTINA 11 

GONÇALVES CASTRO SILVA, ÂNGELO ANTÔNIO 12 

MACEDO LEITE, BETO ROBER BAUTISTA SAAVEDRA, 13 

CARLOS ANTÕNIO FREITAS DA SILVA, FABIANA 14 

GOMES DOS PASSOS, JOSÉ LUIZ MOREIRA DE 15 

CARVALHO, NILDO FERREIRA CASSUNDÉ JÚNIOR, 16 

PAULO JOSÉ PEREIRA, VIVIANNI MARQUES LEITE DOS 17 

SANTOS. DISCENTES REPRESENTANTES: PEDRO 18 

VIERIA S. SANTOS, CIRO HENRIQUE DE A. 19 

FERNANDES. FALTA JUSTIFICADA: LUCIMAR 20 

PACHECO GOMES DA ROCHA. Havendo número legal, O 21 

senhor coordenador declarou aberta a sessão informando que se 22 

tratava de uma reunião ordinária.  23 

 COMUNICAÇÃO:  O professor Francisco Pinheiro informou que o Diretório Acadêmico 24 

havia feito o site para o SEPVASF 2017, e passou a palavra para Pedro para mostrar os 25 

detalhes. O presidente do D.A., Pedro Vieira, apresentou o site projetado, explicando como 26 

seria o acesso, a programação, submissão de artigos e etc.  27 

EXPEDIENTE: O professor Francisco Pinheiro perguntou se haveria algum conselheiro que 28 

gostaria de excluir ou acrescentar algum ponto de pauta. A professora Vivianni se manifestou 29 

informando que gostaria de acrescentar dois pontos na pauta, a "Atualização do Barema de 30 

Atividades Complementares" e a "Situação de Estágio da discente Bruna Parente". Colocado 31 

http://lattes.cnpq.br/5297808694951375
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em votação, foi APROVADO por UNANIMIDADE. O professor Francisco Pinheiro 32 

perguntou se haveria alguma sugestão de inversão de pauta, o professor Nildo Cassundé 33 

sugeriu que o ponto 4.3 que trata do afastamento para cursar doutorado da professora Fabiana 34 

fosse discutido como o primeiro ponto de pauta. O professor José Luiz sugeriu que o ponto 35 

4.6 que trata da Situação de Estágio de Bruna Parente seja discutido como o 4.2. Colocado em 36 

votação foi APROVADO por UNANIMIDADE. 4.1 PEDIDO DE AFASTAMENTO 37 

PARA CAPACITAÇÃO: – Pedido de Afastamento para Capacitação da Professora 38 

Fabiana Gomes dos Passos: O Professor Francisco Pinheiro informou que a Professora 39 

Fabiana Passos foi selecionada para cursar o Programa de Pós-Graduação em Engenharia 40 

Industrial da UFBA, em Salvador/BA. Informou também que a mesma se encontra 41 

relacionada no Plano de Capacitação Docente do CPROD para o ano 2016 e 2017. O 42 

professor informou ainda que no perfil do concurso do professor substituto para o professor 43 

Edson Kogachi, foram incluídos os temas das disciplinas ministradas pela professora Fabiana 44 

Passos no CPROD e no CADM. Porém, alertou o coordenador que se este professor for 45 

ministrar todas as disciplinas dos professores Edson Kogachi e Fabiana Passos, haverá, com a 46 

mudança no período de entrada dos calouros, nos semestres ímpares, carga horária de 240 47 

horas (CPROD: Simulação de Processos Produtivos e Pesquisa Operacional I; CADM: 48 

Logística e Pesquisa Operacional), e nos semestres pares terá 300 horas aulas (CPROD: 49 

Logística de Distribuição, Gestão da Cadeia de Suprimentos e Pesquisa Operacional II; 50 

CADM: Logística e Pesquisa Operacional). Por este motivo, para o semestre 2016.2, o 51 

professor Antônio Pires Crisóstomo vai ministrar a disciplina Pesquisa Operacional I para o 52 

CPROD, deixando o professor substituto com carga horária de 180 horas. O professor José 53 

Luiz Moreira acredita que a carga horária é excessiva e poderá desestimular o professor 54 

substituto a permanecer no CPROD. O professor Ângelo Leite acredita ser necessária a 55 

contratação de um substituto para as disciplinas da professora Fabiana Passos. A professora 56 

Ana Castro também se posicionou pela necessidade de condicionarmos a liberação da 57 

professora Fabiana à contratação de um professor substituto a partir do semestre 2017.1, visto 58 

que para o semestre 2016.2 a situação esteja contornada. Ela colocou que com a mudança na 59 

entrada dos calouros, em alguns semestres os professores estarão sobrecarregados e não 60 

poderão ajudar o professor substituto. O coordenador lembrou que neste momento há três 61 

professores substitutos no CPROD para as saídas dos professores Gunther Josuá, Fernanda 62 
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Anjos e Edson Kogachi, sendo que o período de liberação do professor Gunther Josuá se 63 

encerra no início de 2017, não podendo ser mais renovado já que utilizou o prazo máximo de 64 

48 meses permitidos para o afastamento para o doutorado de acordo com o Art. 5° da 65 

Resolução N° 14/2012 da UNIVASF. Não havendo mais a discutir, o coordenador colocou 66 

em votação a liberação da professora Fabiana Gomes dos Passos condicionada à contratação 67 

de substituto a partir do período 2017.1, tendo sido APROVADA POR UNANIMIDADE.  68 

4.2. ASSUNTOS DO NDE – SITUAÇÃO DA NOTA DO ESTÁGIO DE BRUNA 69 

PARENTE – A professora Vivianni Marques informou que trouxe a situação da nota da 70 

discente Bruna Parente, porque ficou decidido na reunião extraordinária de agosto que as 71 

notas referentes a estágio realizados antes da matrícula na disciplina iam ser discutidos em 72 

reunião, caso a caso. A professora Vivianni Marques disse que a situação de Bruna Parente 73 

estava tudo certo, pois a discente já tinha carga horária suficiente para utilizar de estágio 74 

obrigatório e a mesma entregou o relatório e os pareceres de avaliação do orientador do 75 

estágio e do supervisor da empresa. A professora Vivianni Marques também disse que 76 

chamou sua atenção o breve relato do supervisor da empresa, no relatório, que disse que 77 

Bruna teve bom desenvolvimento, porém a Univasf deveria fazer um acompanhamento mais 78 

próximo do aluno que está estagiando, de modo que os orientadores devem ficar atentos para 79 

evitar este tipo de acontecimento, bem como os alunos devem procurar sues orientadores. A 80 

professora Vivianni disse ainda que a nota do estágio é a ultima para aluna integralizar o 81 

curso. Após a relato da professora Vivianni, o professor Francisco Pinheiro colocou em 82 

votação a  aceitação, por parte do CPROD, do estágio feito pela discente como Estágio 83 

Obrigatório, sendo APROVADO pela MAIORIA, com duas abstenções. 4.3. ASSUNTO DO 84 

NDE – MINUTA DE ALTERAÇÃO DA RESOLUÇÃO 05/2007 -  O Francisco Pinheiro  85 

informou que havia enviado essa resolução aos professores por email, que essa trata-se do 86 

funcionamento das atividades de extensão, o professor Francisco disse que depois que a 87 

auditoria da CGU exigiu que a Univasf estabeleça critérios de acompanhamento das 88 

atividades de extensão. A CPPD  então sugeriu a alteração da Resolução. O professor 89 

Francisco Pinheiro disse que isso são exigências da CGU quanto ao acompanhamento das 90 

atividades, e que precisa saber a posição do CPROD, para levar uma posição do CPROD para 91 

a reunião do  CONUNI. O prof. Ângelo Leite  e o prof. José Luiz sugeriram uma mudança 92 

para que os relatórios de acompanhamentos de atividades de extensão sejam entregues 93 
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semestralmente ao invés de ser mensalmente. O professor Ângelo Leite ainda sugeriu a 94 

retirada do inciso 2 do parágrafo 4 do aritgo15. O professor Francisco colocou em votação a 95 

sugestão feita de alterar o parágrafo 1º do artigo 15º, que o relatório parcial não tenha 96 

periodicidade mensal, que para projetos com duração mínima de 01(um) ano, os relatórios 97 

sejam entregues a cada seis meses, para projetos com duração menos de 01(um) relatórios na 98 

metade do projeto, sendo APROVADO por UNANIMIDADE. O  professor Francisco 99 

colocou em votação a sugestão do professor Ângelo Leite de retirada do inciso 2 do parágrafo 100 

4 do artigo 15, tendo sido APROVADO pela MAIORIA, com duas abstenções. 4.4. 101 

ASSUNTO DO NDE – MINUTA DE RESOLUÇÃO SOBRE ALTERAÇÃO DE 102 

TRABALHO DOCENTE –  O professor Francisco Pinheiro disse que também encaminhou 103 

essa minuta aos professores por email, trata-se também da alteração da norma após auditoria 104 

da CGU, o professor Francisco perguntou se alguém chegou a analisar  essa minuta, sendo 105 

que ninguém se manifestou, disse que ela era muito grande para discutir ponto por ponto, que 106 

iria alongar a reunião, o professor Francisco encaminhou que votaria sobre a matéria na 107 

reunião do CONUNI de acordo com seu convencimento em vista do encaminhamento que for 108 

dado. Colocado em votação foi APROVADO por UNANIMIDADE. 109 

4.5 – ASSUNTOS DO NDE – PROCESSOS DE DESLIGAMENTO DE DISCENTE –  110 

4.5.1 – ANA LUIZA DA SILVA WEISSMENN - Após o professor Ângelo Leite analisar o 111 

processo que tem como motivo a reprovação da discente por 4 vezes ou mais na disciplina 112 

Física Teórica – FISC0036, a solicitação de reconsideração feita pela discente e por ser a 113 

primeira vez que é aberto um processo de desligamento de aluno ele recomendou o 114 

religamento da discente ao curso. O professor Francisco Pinheiro colocou em votação a 115 

sugestão de reintegração da discente, sendo APROVADO pela MAIORIA, com uma 116 

abstenção. 4.5.2 JOANE BRENDA - após a professora Ana Castro analisar o processo da 117 

discente que tem como motivo a reprovação da discente por 4 vezes ou mais na disciplina e a 118 

solicitação de reconsideração pela discente, a professora Ana Castro passou a palavra para 119 

Joane que informou que as duas últimas reprovações foram porque o pai dela sofreu um AVC, 120 

e ela teve que acompanhá-lo no tratamento e geralmente não conseguia chegar às aulas a 121 

tempo.  Ela disse que as duas primeiras reprovações, ela conseguia entender os assuntos 122 

abordados na sala de aula, porém ao realizar a prova ficava nervosa e não conseguia resolver 123 

as questões. A professora Ana Castro sugeriu a reintegração da discente ao curso por ser a 124 
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primeira vez que é aberto um processo de desligamento da mesma. O professor Francisco 125 

Pinheiro colocou em votação, tendo sido APROVADO por UNANIMIDADE. 4.5.3 – 126 

REBECA OLIVEIRA DE CARVALHO - após a professora Vivianni Marques analisar o 127 

processo que tem como motivo a reprovação da discente por 4 vezes na disciplina "Geometria 128 

Analítica"  e a solicitação de reconsideração feita pela discente e como é a primeira vez que a 129 

aluna responde a processo de desligamento, a professora Vivianni Marques sugeriu a 130 

reintegração da discente ao curso, a professora também orientou as discentes que estavam 131 

presentes, que ao invés de tentar acumular as disciplinas em um período, tentarem ir pagando 132 

as disciplinas aos poucos, e se dedicarem mais àquelas que tem maior dificuldade. Colocado 133 

em votação a sugestão de reintegração da discente ao curso, foi APROVADA por 134 

UNANIMIDADE.  4.5.4 - NICOLAS SILVA MACEDO - após a professora Fabiana Passos 135 

analisar o processo do discente, que tem como motivo a reprovação do discente por 4 vezes na 136 

em uma mesma disciplina e a solicitação de reintegração do discente ao curso a professor 137 

sugeriu manter o desligamento do discente, tendo em vista o índice de reprovação apresentado 138 

no histórico escolar. O professor Francisco colocou em votação a sugestão do desligamento 139 

do discente do curso, tendo sido REPROVADO pela MAIORIA. 4.5.5 DANILLO 140 

MORENO MACEDO OLIVEIRA –  Após o professor Carlos Freitas analisar o processo do 141 

discente, que tem como motivo a reprovação do mesmo por 4 vezes ou mais na disciplina 142 

"Cálculo III", e a solicitação de reconsideração feita pelo discente, o professor Carlos Freitas 143 

sugeriu a reintegração do discente ao curso. O professor Francisco Pinheiro colocou em 144 

votação a sugestão de reintegração do discente, tendo sido APROVADO por 145 

UNANIMIDADE. 4.5.6 - LARISSA GOMES MORAES - após o professor José Luiz 146 

analisar o processo de desligamento que tem como motivo a reprovação da discente por 4 147 

vezes ou mais na disciplina "Geometria Analítica" e a solicitação de reconsideração da 148 

discente . O professor José Luiz também observou que a aluna alternas semestres com notas 149 

boas e semestre com notas ruins e reprovação por faltas, mas a sugestão dele foi pela 150 

reintegração da discente ao curso. O professor Francisco Pinheiro colocou em votação, sendo 151 

APROVADO pela MAIORIA, com 1 abstenção. 4.5. ASSUNTO DO NDE – MUDANÇA 152 

DE POSIÇÃO DA DISCIPLINA COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO NO PERFIL -  A 153 

professora Geida Maria Cavalcanti de Souza encaminhou ao CPROD uma solicitação de 154 

alteração da Matriz do Curso de Engenharia de Produção, passando a disciplina 155 
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"Comunicação e Expressão" do segundo período para o primeiro, tendo em vista que após a 156 

mudança de entrada dos alunos no curso, ela estará com sobrecarga de alunos, ficando com 157 

100 alunos no primeiro semestre e com 250 alunos no segundo. O professor Francisco 158 

Pinheiro lembrou que esta situação é a mesma que ocorreu com a disciplina Metrologia, e que 159 

causou prejuízo aos alunos blocados, tendo inclusive, que ser revista para não prejudicar tais 160 

alunos. A professora Vivianni Marques sugeriu que essa solicitação fique como sugestão para 161 

a próxima alteração de mudança do PPC. O prof. Francisco colocou em votação o pedido de 162 

alteração da disciplina, tendo sido REPROVADO por UNANIMIDADE. PALAVRA 163 

LIVRE: Não mais havendo quórum o Coordenador do CPROD deu por encerrada a reunião. 164 

E, assim, eu, Juliana Hermogens do Nascimento Lima, redigi a presente ata que, após leitura, 165 

será assinada por mim e por todos os membros do Colegiado, presentes na reunião. 166 

 167 


