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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE 1 

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO. AOS VINTE  E UM DIAS 2 

DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE DOIS MIL E 3 

DEZESSETE, 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 CARLOS ANTONIO FREITAS DA SILVA, 8 

VICE-COORDENADOR DO CURSO, ESTIVERAM 9 

REUNIDOS OS SEGUINTES PROFESSORES MEMBROS 10 

DO COLEGIADO: ALEX VIEIRA ALVES, ANA CRISTINA 11 

GONÇALVES CASTRO SILVA, ÂNGELO ANTÔNIO 12 

MACEDO LEITE, ANTONIO PIRES CRISÓSTOMO, JOSÉ 13 

LUIZ MOREIRA DE CARVALHO, LUCIMAR PACHECO 14 

GOMES DA ROCHA, WALTER MARTÍNEZ, DENILTON 15 

DE CASTRO SANTANA, PAULO JOSÉ PEREIRA,   16 

DISCENTES REPRESENTANTES:AILTON ABEL 17 

RODRIGUES SANTOS. FALTA JUSTIFICADA: BETO 18 

ROBER BAUTISTA SAAVEDRA. Havendo número legal, O 19 

senhor coordenador declarou aberta a sessão informando que se 20 

tratava de uma reunião ordinária. Havendo número legal, O 21 

senhor coordenador declarou aberta a sessão informando que se 22 

tratava de uma reunião ordinária. 23 

1. COMUNICAÇÃO:  O professor Paulo Pereira informou que submeteu o projeto de 24 

Extensão Tempos de Produção ao edital do Pibex que está ofertando 50 bolsas. O professor 25 

ainda informou que gostaria de retomar o projeto a partir de Fevereiro ou Março. O professor 26 

Francisco Pinheiro informou que sobre a organização do SEPVASF, que está aguardando a 27 

logomarca de uma das empresas que está apoiando, para enviar o material para a gráfica e 28 

começar fazer a divulgação de evento. O professor Francisco Pinheiro disse que a 29 

universidade disponibilizou 80 vagas para alojamento dos simposistas e 4 vagas na casa da 30 

Simpatia para os palestrantes. Foi reservado o Complexo Multieventos e que também já foi 31 
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reservado os ônibus para as visitas técnicas. Sobre o ENCEP 2017, o professor Francisco 32 

Pinheiro informou que dos dias 23 à 25 de Janeiro, recebeu o Presidente, o Diretor Financeiro 33 

a Secretária Executiva da ABEPRO e o Presidente da ABEPRO Jovem. Eles conheceram a 34 

infraestrutura da Univasf, estiveram o reitor Prof. Julianeli Tolentino, visitaram a barragem de 35 

Sobradinho e a fazendo do grupo Miolo. O professor Francisco Pinheiro relembrou que o 36 

evento é destinado aos Coordenadores de Cursos de Engenharia de Produção, mas vai tentar 37 

conseguir o cadastramento de 2 professores do CPROD para participar das palestras para a 38 

área da graduação e pós-graduação. 2.EXPEDIENTE: O professor Carlos Freitas perguntou 39 

se havia alguma solicitação de inclusão ou exclusão de pontos, o professor Francisco Pinheiro 40 

informou que esqueceu de colocar o ponto da Proposta Calendário Acadêmico 2016.2 na 41 

pauta e que gostaria de incluir. O professor Francisco Pinheiro também trouxe a sugestão de 42 

inclusão da solicitação do professor Raimundo Lima atual professor da UNEB, no qual ele 43 

solicita alterar o regime de trabalho de D.E. para 40 horas, no edital onde vai concursar a vaga 44 

para a área de Engenharia Financeira. Colocado em votação as sugestões de inclusão foi 45 

votado separadamente Tendo sido APROVADO por UNANIMIDADE a proposta do 46 

calendário acadêmico e REPROVADO por MAIORIA a Alteração do Regime de Trabalho do 47 

edital, com duas abstenções. O professor Carlos Freitas perguntou se alguém teria a sugestão 48 

de inversão de pauta, o professor Ângelo Leite sugeriu que o ponto 4.2 – PROCESSOS DE 49 

DESLIGAMENTO fosse discutido no ponto 4.5, o ponto 4.3 -  PROPOSTA DE RELATÓRIO 50 

INDIVIDUAL DE ATIVIDADE DOCENTE – RIAD fosse discutido no ponto 4.2 e o novo 51 

ponto aprovado sobre o CALENDÁRIO ACADÊMICO 2016.2 fosse discutido no ponto 4.3, 52 

tendo sido APROVADO por UNANIMIDADE. 3. APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO 53 

EXTRAORDINÁRIA DEZEMBRO DE 2016 –  O Professor Carlos Freitas apresentou a 54 

ata da reunião extraordinária dezembro de 2016 que foi aprovada e assinada por todos os 55 

professores que estavam presentes.  4.1 ASSUNTOS DO NDE – PLANO DE 56 

ATIVIDADES DO PROFESSOR ALEX VIEIRA – O professor Francisco Pinheiro 57 

explicou que em uma outra reunião os professores haviam discutido a alteração do regime de 58 

trabalho do professor Alex Vieira de D.E. para 40 horas e ele havia esquecido de anexar o 59 

plano de atividades no processo de mudança de regime. O professor Francisco Pinheiro disse 60 

que já havia dado o AD REFEREDUM no plano de atividades, informou que trouxe para 61 

reunião para ciência dos professores e deixar registrado em ata. Colocado em discussão, não 62 
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havendo, foi APROVADO por UNANIMIDADE. 4.2. ASSUNTOS DO NDE – 63 

PROPOSTA DE RELATÓRIO INDIVIDUAL DE ATIVIDADE DOCENTE – RIAD -   64 

O Professor José Luiz informou que após notificação da CGU a universidade fez uma 65 

proposta do PID e RID sendo que o professor seria obrigado a entregar um planejamento e 66 

depois o relatório das atividades docentes sendo essa proposta reprovada tanto em assembleia 67 

dos professores como no Conuni. O sindicato propôs como alternativa o RIAD que, ao invés 68 

de ter o planejamento e o relatório só é necessário o relatório. O professor José Luiz fez uma 69 

observação no quarto artigo onde diz que no anexo possui pesos, mas que os pesos foram 70 

retirados do anexo e eles esqueceram de alterar o texto da minuta. O professor José Luiz 71 

também informou que o reitor, vice-reitor e pró-reitores deverão entregar um relatório de 72 

atividades à parte, foi estipulado uma carga horária para os docentes de 08 a 12 horas 73 

semanais, e em casos excepcionais um teto de até 16 horas, sendo necessário compensar essas 74 

aulas no semestre anterior ou posterior, o professor José Luiz informou que segundo decisão 75 

da CGU não poderá ser compensado em semestre anterior ou posterior. O professor disse 76 

ainda que a forma de compensação estaria no parágrafo 2 do 6º artigo. O professor Ângelo 77 

Leite disse que a compensação até poderia ser feita, mas faltaria gente para dar aula na 78 

graduação. O professor Ângelo disse que a reclamação dos professores é que muitos dão 79 

horas aulas na graduação e que as horas na pós-graduação não são reconhecidas. O professor 80 

Paulo Pereira disse que se um professor for dar mais aulas na pós-graduação, as aulas que ele 81 

deveria dar na graduação iria sobrecarregar outro professor, continuou dizendo que isso 82 

acarretaria uma carga horária maior, principalmente nas áreas básicas. O professor José Luiz 83 

disse que nos anexos, a proposta anterior era de fazer uma contabilidade dos pontos de todas 84 

atividades realizadas e que agora necessitava colocar as carga horárias, fazer um somatório e 85 

encaminhar para a comissão do RIAD. O professor Paulo disse que teria algumas atividades 86 

que a própria câmara deveria estipular, um exemplo seria o edital do Pibex diz que atividades 87 

de extensão seria de até 20 horas semanais e que poderia fixar essa carga horária no anexo. O 88 

professor Carlos pediu aos professores que sugerissem então as propostas de alteração no 89 

RIAD, o professor Francisco Pinheiro sugeriu que os pesos retornassem ou então retiraria a 90 

criação de tabela de quantidade de horas. Colocado em votação o retorno dos pesos no anexo, 91 

tendo sido APROVADO pela MAIORIA, com 2 abstenções, o professor Ângelo Leite sugeriu 92 

retirar todo o parágrafo 2 do 6º artigo, colocado em votação, tendo sido APROVADO pela 93 



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - UNIVASF 

COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

 
 

 

4 

 

MAIORIA.   4.3 – PROPOSTA DE CALENDÁRIO DE REUNIÕES DO CPROD- O 94 

professor Francisco Pinheiro disse que fez o calendário no mesmo esquema do ano passado de 95 

estar alterando os dias da semana. a sugestão foi a seguinte dia 17 de Fevereiro (sexta-feira) às 96 

10:00 horas, 27 de Março (segunda-feira) às 10:00 horas, 25 de Abril (terça-feira) às 10:00, 97 

24 de Maio (quarta-feira) às 10:00 horas, 29 de Junho (quinta-feira) às 16:00, 21 de Julho 98 

(sexta-feira) às 10:00, o prof. Carlos Freitas abriu para discussão, não havendo foi colocado 99 

em votação, sendo APROVADO por UNANIMIDADE.  4.4. – ASSUNTOS DO NDE –100 

CALENDÁRIO ACADÊMICO 2016.2 – O prof. Carlos Freitas apresentou a proposta do 101 

Calendário 2017. Colocado em discussão não havendo, foi APROVADO por 102 

UNANIMIDADE. 4.5 – ASSUNTOS DO NDE – PROCESSOS DE DESLIGAMENTO  - 103 

4.5.1 – BONIEX DA SILVA BISPO  -   Após a professora Ana Castro analisar o processo, 104 

que tem como motivo ter cursado a disciplina Cálculo I (MATM0042) sem obtenção de 105 

créditos por quatro vezes ou mais, e a justificativa do discente,  a professora Ana Castro e 106 

informou a nota de 2016.1 estava em aberto e não sabia se o discente havia sido aprovado na 107 

disciplina em questão. Mas pelo o histórico de reprovações sugeriu a manutenção do 108 

desligamento. O representante estudantil Ailton Abel sugeriu ver a situação do discente na 109 

disciplina, para seguir a votação, a assistente consultou no SIGA e informou que o discente 110 

havia sido reprovado por falta, a professora sugeriu a manutenção do desligamento. Tendo 111 

sido APROVADO pela MAIORIA, com duas abstenções. 4.5.2 – LAYS AYANE DE 112 

SOUZA SILVA –  Após o professor Paulo Pereira analisar o processo, que tem como motivo 113 

ter cursado a disciplina Física Teórica I (FISC0036) sem obtenção de créditos por quatro 114 

vezes ou mais, e a justificativa da discente, o professor Paulo Pereira recomendou o 115 

religamento da discente. Tendo sido APROVADO por UNANIMIDADE.  4.5.3 – BIANCA 116 

ALMEIDA SOUZA - Após o professor Antonio Crisóstomo analisar o processo, que tem 117 

como motivo ter cursado a disciplina Cálculo I (MATM0042) sem obtenção de créditos por 118 

quatro vezes ou mais, e a justificativa da discente, o professor Antonio Crisóstomo 119 

recomendou o religamento da discente. Tendo sido APROVADO por UNANIMIDADE. 4.5.4 120 

– FRANCO DATTAIAN BARBOSA LOPES - Após o professor Ângelo Leite analisar o 121 

processo, que tem como motivo ter cursado a disciplina Álgebra Linear (MATM0046) e 122 

Química Teórica (QUIM0017) sem obtenção de créditos por quatro vezes ou mais, e a 123 

justificativa da discente, o professor Ângelo Leite recomendou o religamento do discente. 124 
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Tendo sido REPROVADO por UNANIMIDADE, sendo portanto, mantido o desligamento do 125 

aluno. 4.5.5 – ANNA LUIZA WEISSMANN – Após o professor Ângelo Leite analisar o 126 

processo, que tem como motivo ter cursado a disciplina Física Teórica I (FISC0036) e 127 

Álgebra Linear (MATM0046) sem obtenção de créditos por quatro vezes ou mais, e a 128 

justificativa da discente, o professor Ângelo Leite recomendou o religamento da discente. 129 

Tendo sido APROVADO pela MAIORIA, com uma abstenção. 4.5.6 – LESLEY 130 

QUITÉRIA BRANDÃO SOUSA - Após o professor José Luiz analisar o processo, que tem 131 

como motivo ter cursado a disciplina Cálculo III (MATM0044) sem obtenção de créditos por 132 

quatro vezes ou mais, e a justificativa da discente, o professor José Luiz recomendou o 133 

religamento da discente. Tendo sido APROVADO pela MAIORIA, com seis abstenção.  134 

PALAVRA LIVRE: E, assim, eu, Juliana Hermogens do Nascimento Lima, redigi a presente 135 

ata que, após leitura, será assinada por mim e por todos os membros do Colegiado, presentes 136 

na reunião. 137 


