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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE 1 

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO. AOS VINTE DIAS DO MÊS 2 

DE ABRIL  DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO, ÀS NOVE 3 

HORAS, NA SALA DO COLEGIADO DO CURSO DE 4 

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO DA UNIVERSIDADE 5 

FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO, CAMPUS 6 

JUAZEIRO, SOB A PRESIDÊNCIA DO PROFESSOR JOSÉ 7 

LUIZ MOREIRA DE CARVALHO, COORDENADOR DO 8 

CURSO, ESTIVERAM REUNIDOS OS SEGUINTES 9 

PROFESSORES MEMBROS DO COLEGIADO: ANGELO 10 

ANTONIO MACEDO LEITE, CARLOS ANTONIO FREITAS 11 

DA SILVA, FRANCISCO RICARDO DUARTE, JOÃO ALVES 12 

SILVA JUNIOR, KAMILLA RAYANE BRITO SOUZA, 13 

LUCIMAR PACHECO GOMES DA ROCHA, MARCIO 14 

PAZETTI, NILDO FERREIRA CASSUNDÉ JUNIOR, PAULO 15 

JOSE PEREIRA,VIVIANNI MARQUES LEITE DOS SANTOS. 16 

Havendo número legal, O senhor coordenador declarou aberta a 17 

sessão informando que se tratava de uma reunião ordinária. 18 

Havendo número legal, o senhor coordenador declarou aberta a 19 

sessão informando que se tratava de uma reunião ordinária. 20 

 1 – COMUNICAÇÃO – O professor José Luiz disse que na reunião passada a vaga de 21 

representante do colegiado na Câmara de Extensão ficou em aberta, mas depois o 22 

professor Carlos procurou e ele se dispôs a ser o representante do colegiado na Câmara, 23 

ele disse que o professor Carlos era membro titular da Prodescape e surgiu essa nova 24 

vaga de representante do colegiado na Prodescape, mas ele disse que isso será discutido 25 

durante essa reunião. O professor José Luiz disse também que nesse mês foi feito 26 

realizada pelo Deman a manutenção de cadeiras com forros rasgados e se algum 27 

professor ainda tiver cadeiras com forros rasgado e pequenos problemas mecânicos 28 

basta informar para Juliana para ela solicitar o chamado para conserto. O professor José 29 
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Luiz disse que solicitou a renovação do contrato dos professores Walter e Kamilla, mas 30 

a renovação do contrato do professor Walter possivelmente será estendida somente até o 31 

mês de junho, pois a afastamento da professora Fernanda será encerrado no dia 30 de 32 

Junho. o professo José Luiz disse que recebeu do DPE a planilha do Plano Anual de 33 

Capacitação Docente para o ano de 2019 e será encaminhada aos professores para quem 34 

tiver interesse preencher a planilha. O professor José Luiz disse que recebeu novamente 35 

um novo oficio de Ministério Público do Trabalho sobre a questão dos estágios, e eles 36 

indicam alguns problemas relacionado com muitos alunos estagiando em cargos no 37 

estado, em cargos na prefeitura e muitos estagiando no mesmo local, como acontece 38 

com os alunos de Educação Física que acabam estagiando nas mesmas academias. Ele 39 

disse que nesse segundo oficio o colegiado o CPROD não foi notificado. A professora 40 

Kamilla perguntou quando o ofício tinha chegado e o professor José Luiz respondeu que 41 

havia chegado durante a semana passada mas não foi repassado para coordenação de 42 

estágio por que não foi solicitado nenhum esclarecimento a mais. O professor José Luiz 43 

disse também que na reunião do mês passado no Conuni foi discutido, a partir do caso 44 

de um aluno que foi desligado do CPROD mas solicitou recurso no Conuni, as normas 45 

de jubilamento e que elas serão reanalisadas e por isso os processo de desligamentos 46 

estão parados até que seja definida uma nova resolução. Ele ainda disse que os 47 

processos que estavam no colegiado já foram devolvidos para o SRCA. O professor 48 

Paulo Pereira perguntou qual tinha sido a justificativa do discente e o professor José 49 

Luiz respondeu que um recurso foi mal justificado e que ele dizia que queria continuar o 50 

curso, ele ainda disse que a relatora sugeriu pela manutenção do desligamento, mas após 51 

a discussão desse ponto a maioria do conselho votou contra o relato. O professor José 52 

Luiz disse também que a oferta da disciplina de Projeto de Fábrica foi confirmada e os 53 

professores Ângelo, Thiago, Ana Cristina e Kamilla vão ministrá-la. O professor José 54 

Luiz também comunicou que existe algumas notas pendentes no siga de alunos e que os 55 

professores precisam atualizar essas notas através do formulário. O professor José Luiz 56 

disse que a partir de 2018.1 vai começar a valer o RIAD e que provavelmente os 57 

professores terão que preencher o relatório a partir de 2018.2 e por isso vai ser 58 
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necessário ter um tipo de registro das atividades para depois poder comprovar. Como 59 

será feito isso ele disse que ainda não está bem definido, mas será necessário atribuir 60 

uma carga horária para cada atividade docente por que se tiver alguma auditoria da 61 

CGU  essas atividades terão que ser comprovadas. o professor José Luiz lembrou aos 62 

professores que na segunda-feira, dia 23 de abril, será o último dia para lançamento de 63 

notas no Siga. O professor Ricardo Duarte perguntou se os alunos que estão 64 

matriculados nas disciplinas de Projeto de TFC e TFC Monografia e não defenderem até 65 

o dia 23 poderá colocar reprovado no sistema, o professor José Luiz sugeriu falar com 66 

os orientadores antes. O professor Paulo Pereira disse que no mês de abril não vai ter o 67 

Tempos de Produção porque foi um mês muito corrido por causa do encerramento do 68 

semestre, mas que em maio volta com o debate com os egressos no dia 22. Ele disse que 69 

já conversou com os professores das disciplinas de Introdução à Engenharia de 70 

Produção e Metodologia da Pesquisa para liberarem os alunos participarem do debate 71 

que vai acontecer no Multieventos. A professora Vivianni Marques convida aos 72 

professores para o Encontro e Propriedade Intelectual que vai acontecer nos dias 10 e 11 73 

de maio e pediu apoio dos professores para divulgação aos discentes. O professor José 74 

Luiz disse que ia circular entre os professores um abaixo-assinado que os professores da 75 

Física estão reivindicando melhorias nos laboratórios. O professor Márcio Pazetti disse 76 

que os laboratórios de Física estão meio sucateados e não tem técnico de laboratório e 77 

que a maior problemática são os equipamentos e por isso que eles fizeram essas 78 

reivindicações e estão pedindo o apoio dos professores para ganhar mais forças.  2- 79 

EXPEDIENTE – O professor José Luiz perguntou se havia algum interessado em 80 

incluir, excluir ou inverter os pontos de pauta, O professor Ricardo que gostaria de 81 

incluir um ponto que seria anuência do colegiado para participação em um programa de 82 

pós-graduação interdisciplinar na UPE. A professora Kamilla disse que gostaria de 83 

incluir o ponto para liberação de para participação do curso do ARENA.  Após isso o 84 

professor José Luiz colocou em votação a inclusão dos pontos, sendo aprovada por 85 

unanimidade. 3 - ORDEM DO DIA...............3.1 – ASSUNTOD DO NDE -86 

APROVAÇÃO DE QUEBRA DE CARGA HORÁRIA DA ALUNA THAMIRES 87 
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CAMILA– O professor José Luiz disse que essa solicitação foi feita através de ad 88 

referedum pela coordenação, a aluna já esta fazendo o estágio em uma empresa mas ela 89 

quer transformar o estágio de não obrigatório para obrigatório e para isso a coordenação 90 

de estágio solicitou que aluna estivesse matriculada na disciplina de Estágio. O 91 

professor José Luiz disse que se aluna for esperar até 2018.1 para se matricular vai gerar 92 

problema na matricula dela por excesso de carga horária e para adiantar o processo ele 93 

encaminhou ao SRCA o pedido de extrapolação de carga horária e a matrícula na 94 

disciplina. A professora Vivianni perguntou se a aluna atende os requisitos da 95 

resolução, o professor José Luiz disse que atende sim. A professora Kamilla disse que 96 

essa solicitação dela foi por conta de duas horas que o siga não deixou ela se matricular 97 

e que a discente ia fazer o estágio obrigatório durante as férias. Após isso o professor 98 

José Luiz colocou em votação sendo APROVADO por UNANIMIDADE. 3.2 – 99 

ASSUNTOS DO NDE - APROVAÇÃO DE PROGRAMAS DE DISCIPLINAS 100 

PARA 2018-1 - o professor José Luiz disse que no dia 16 de abril foi realizada a 101 

reunião para aprovação dos programas de disciplina, disse também que existe uma 102 

portaria que nomeia os nomes de todos os professores para a comissão do Núcleo 103 

Estruturante Docente – NDE, e por isso que os professores João Alves e Alan Francisco 104 

não receberam o e-mail, porque essa portaria é anterior a nomeação deles como 105 

professores do colegiado. O professor José Luiz disse na reunião da segunda-feira foram 106 

levantados alguns problemas como formatação de documentos, formas de avaliação e 107 

assinaturas. Ele disse ainda que de segunda-feira para cá chegaram ainda alguns 108 

programas de disciplinas. O professor José Luiz entregou os planos para os professores 109 

Paulo Pereira Ângelo Leite para eles analisarem, o professor Paulo disse que o 110 

programa da disciplina de Fenômenos de Transportes está assinado e está tudo correto 111 

conforme adotado na reunião de segunda-feira. O programa da disciplina de Sociologia 112 

está sem assinatura e não tem como se calcula a média final. O professor Ângelo disse 113 

que a disciplina de Engenharia das Finanças e Observatório do Agronegócio está tudo 114 

bem detalhado e a ementa também bem detalhada. Após isso o professor colocou em 115 

votação a aprovação das ementas com as devidas correções a serem feitas pelos 116 
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professores, sendo APROVADO por UNANIMIDADE. 3.3 - HOMOLOGAÇÃO DE 117 

PROGRAMAS DE DISCIPLINAS PARA 2018-1  - O professor José Luiz colocou 118 

em votação a homologação dos planos de disciplinas com a data da presente  reunião, 119 

sendo APROVADO por UNANIMIDADE. 3.4 –  PROPOSTA DE RESOLUÇÃO 120 

QUE VERSA SOBRE AS NORMAS PARA O FUNCIONAMENTO DA 121 

INCUBADORA DE EMPRESAS DA UNIVASF -  O professor José Luiz disse que 122 

essa proposta tinha sido discutido na reunião do Conuni e após o parecer do relator foi 123 

encaminhado ao NIT com sugestões e a secretaria do Conuni encaminhou aos colegiado 124 

para discussão. Ele também disse que enviou por email a nova versão após as correções 125 

para os professores terem ciência. O professor José Luiz perguntou se a professora 126 

Vivianni gostaria de falar alguma coisa, a professora Vivianni disse essa resolução foi 127 

para a Coordenação de Inovação e Empreendedorismo, para a professora Ana Emilia e 128 

houve discussões em conjuntos e eles levaram em conta todas as considerações do e 129 

essas sugestões foram acrescentados ou não. A professora Vivianni disse que alguns 130 

detalhamentos estão previstos para os editais por que eles não queriam deixar muito 131 

amarrado na resolução. Um exemplo é que está previsto um pagamento pelas incubadas, 132 

mas não tem valores definidos na resolução. A professora ainda disse que não eram 133 

tantas sugestões, mas algumas eles não quiseram colocar por isso, mas outros pontos 134 

foram colocados. Ela disse que para eles que estavam fazendo a proposta da resolução 135 

estava tudo muito claro. A professora Vivianni disse que se os professores quisessem ler 136 

artigo por artigo poderiam por que ela não lembrava de tudo na hora da reunião. Ela 137 

também disse no final da resolução tem uma sugestão de vários nomes para a 138 

incubadora e a escolha desse nome seria feita através de uma votação por um formulário 139 

on-line, o professor Nildo Cassundé perguntou quando seria discutida novamente na 140 

reunião do Conuni, a professora Vivianni respondeu que a previsão era para reunião de 141 

maio, o professor José Luiz disse que pode acontecer de incluírem na reunião de abril 142 

também. A professora Vivianni disse que pediu a secretária do Conuni que avisasse 143 

quando entraria na pauta para que ela ou a professora Ana Emilia estivesse presente no 144 

dia da reunião para dar mais esclarecimentos e a secretária do Conuni disse que esse 145 
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ponto seria discutido na reunião de maio e se ela colocar para a reunião desse mês talvez 146 

não tenha ninguém do NIT lá, ela disse também que se entrar na pauta ela vai solicitar a 147 

exclusão do ponto por que seria ideal que os colegiados tivessem mais tempo para 148 

discutir e que umas dela estivessem lá no dia. O professor Nildo Cassundé disse que se 149 

esse ponto fosse colocado na próxima reunião do colegiado os professores teriam mais 150 

tempo para analisar e trazer sugestão, o professor Ângelo perguntou se está na pauta da 151 

próxima reunião do Conuni, o professor José Luiz disse que não mas que poderia ser 152 

incluído na hora da reunião, a professora Vivianni disse novamente que secretária do 153 

Conuni informou que só entraria na reunião de maio, após isso o professor José Luiz 154 

colocou em votação a sugestão do professor Cassundé para discutir na  próxima 155 

reunião, do mês de maio, sendo APROVADO por UNANIMIDADE. 3.5 –  156 

REPRESENTAÇÃO DO CPROD NO PRODESCAPE - O professor José Luiz disse 157 

que o professor Carlos Antônio se dispôs a ser representante do colegiado  na Câmara 158 

de Extensão e por isso abriu essa vaga como na Prodescape o professor Paulo disse que 159 

como ele é suplente na Prodescape se ninguém se interessar ele pode assumir como 160 

membro titular e um outro professor seria o suplente, o professor José Luiz perguntou 161 

quais são as áreas que geralmente se envolve, o professor Paulo disse que todas as áreas, 162 

o professor José Luiz disse que pelo menos no CPROD o ciclo profissional não tem um 163 

envolvimento muito grande, o professor Paulo disse que quem participa geralmente é 164 

quem tem envolvimento direto com monitoria e tutorias, que é mais engajado com essas 165 

atividades dentro da universidade é que estão atuando lá, por a área profissionalizante 166 

não ter muito monitor os professores do ciclo profissional não participam efetivamente, 167 

mas ele disse que os professores da fazenda, da área da saúde , das matemáticas e físicas 168 

são bem ativos na Prodescape. O professor José Luiz perguntou ao professor João Alves 169 

se ele teria interesse em participar como suplente, o professor João disse que não tinha 170 

muita experiência nessa área, disse que recentemente submeteu um projeto de 171 

monitoria, mas até agora ainda não atuou como coordenador da monitoria, o professor 172 

José Luiz disse que seria uma forma também de estar por dentro do processo de 173 

avaliação e conhecer, o professor Paulo disse que poderia dar sugestões em alguma 174 
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coisa em que poderia ser melhor, no edital ou nos baremas isso é muito importante, o 175 

professor Paulo ainda disse que por os matemáticos terem uma cota para monitoria as 176 

propostas mais incisivas vem da área da matemática e da física, o professor João 177 

perguntou quais eram as atribuições, o professor Paulo disse que o professor faria parte 178 

da comissão, as elaborações dos editais, das avaliações de projetos e tentar propor novos 179 

meios de tutoria e monitoria, ele disse que  nesse edital ele está como avaliador e tem 180 

um item que eles incluíram muito interessante de pontuação para ver se tem algum 181 

projeto que está propondo outras alternativas para atrair os discentes a participarem,  por 182 

que a procura ainda está sendo muito pouca. O professor João Alves disse que aceitaria,  183 

o professor Paulo disse que o professor João também vai receber os e-mails das 184 

reuniões e os dias em que ele não poder ir, avisará ao professor João para ir no lugar 185 

dele. Após isso, o professor José Luiz colocou em votação os nomes dos professores 186 

Paulo Pereira e João Alves como representantes do colegiado na Prodescape, sendo 187 

APROVADO por UNANIMIDADE. 3.6 – CALENDÁRIO DE REUNIÕES - 2018  - 188 

O professor José Luiz disse que não possível analisar os horários de todos, 189 

principalmente os professores da área básica porque tem disciplinas ofertadas por outros 190 

colegiado e dentro do que consegui ver, é que as sextas-feiras à tarde estão com o 191 

horário disponível, pelo menos nas duas próximas reuniões teria uma facilidade maior 192 

das reuniões serem nas sextas e sendo realizadas de preferência uma semana antes da 193 

reunião do Conuni. O professor José disse que depois que tivesse os horários do 194 

próximo semestres agendaria as outras reuniões. Ele disse que na reunião de maio 195 

poderia ser no dia 18 e no mês de Junho no dia 15, às quatorze horas, não havendo 196 

discussão o professor José Luiz colocou em votação, sendo APROVADO por 197 

UNANIMIDADE. 3.7 – ANUÊNCIA DO  COLEGIADO PARA O PROFESSOR 198 

FRANCISCO RICARDO DUARTE PARTICIPAR DO PROGRAMA DE PÓS-199 

GRADUAÇÃO INTERDICIPLINAR EM LINGUAGENS E CULTURAS –   O 200 

professor Francisco Ricardo disse que ele precisa da autorização do colegiado para ficar 201 

responsável como docente permanente pela disciplina eletiva Ética e Identidade 202 

Sociocultura com carga horária de 60 horas que será ofertada anualmente, para a 203 
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PRPPGI emitir a carta de anuência que irá compor a proposta do mestrado. O professor 204 

Francisco Ricardo ainda disse que a proposta de Mestrado, que será em área 205 

Interdisciplinar, será enviada pela Universidade de Pernambuco – UPE, campus 206 

Petrolina para a CAPES e caso seja aprovado será ofertado em 2019. O professor 207 

Francisco Ricardo disse que a sua participação no programa de mestrado não afetar a 208 

carga horária das disciplinas que eles ministra no colegiado de Engenharia de Produção. 209 

Após isso o professor José Luiz pediu para que o professor Francisco Ricardo se retirar 210 

da sala, colocou em votação, sendo APROVADO por UNANIMIDADE. 3.8 – 211 

AUTORIZAÇÃO DO COLEGIADO PARA PARTICIPAR DO TRINAMENTO 212 

DO ARENA - A professora Kamilla  disse que conhecia o pessoal responsável pelo 213 

Arena e no Enegep teve a oportunidade de conversar com eles e dizer que era a 214 

professora substituta do professor que já tinha participado do curso mas que ela também 215 

tinha interesse em fazer ela disse que eles pegaram os dados dela e depois que o 216 

software foi instalado nos computadores eles entraram em contato com ela dizendo que 217 

poderiam disponibilizar uma vaga no curso na sede da Paragon em São Paulo. Ela disse 218 

que perguntou se eles poderiam disponibilizar mais uma vaga por que tinha uma outra 219 

professora que também utilizava o software, a professora Kamilla disse que eles 220 

disponibilizaram essas duas vagas, ela disse que esse curso custa quatro mil e 221 

quinhentos reais e estão dando essas duas gratuidades para o curso, ela ainda disse que a 222 

sugestão é que o colegiado defira a participação dela  e da professora Ana Castro, mas 223 

caso outro professor tenha interesse pode ser discutido. O professor José Luiz perguntou 224 

se essa solicitação envolveria algum tipo de cota de viagem, a professora Kamilla disse 225 

que não, que ela vai por conta própria mesmo que ela está só interessada na liberação 226 

para o curso, o professor José Luiz perguntou se a professora Ana teria interesse por 227 

cota a professora Kamilla disse que achava que não, até porque ela já tinha solicitado 228 

uma cota para colegiado, mas ela estava muito interessada em ir, o professor José Luiz 229 

disse que o único problema seria se envolvesse cota por que no caso da professora Ana 230 

ela já solicitou para participação em outro evento e como a professora Kamilla é 231 

professora substituta teria que ver se era possível. A professor Kamilla disse que esse 232 
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curso será realizado no período de 03 a 05 de julho, ela também disse irá repor as aulas 233 

e que isso não seria um problema. Ela disse que trouxe esse ponto caso algum professor 234 

tivesse interesse em participar do curso. Após a discussão o professor José Luiz colocou 235 

em votação, sendo APROVADO por UNANIMIDADE. PALAVRA LIVRE – a 236 

reunião encerrou-se, e assim, eu, Juliana Hermogens do Nascimento Lima, redigi a 237 

presente ata que, após leitura, será assinada por mim e por todos os membros do 238 

Colegiado, presentes na reunião. 239 
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