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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE 1 

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO. AOS DESESSEIS DIAS DO MÊS DE 2 

FEVEREIRO  DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO, ÀS QUATORZE 3 

HORAS , NA SALA DO COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA 4 

DE PRODUÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO 5 

FRANCISCO, CAMPUS JUAZEIRO, SOB A PRESIDÊNCIA DO 6 

PROFESSOR JOSÉ LUIZ MOREIRA DE CARVALHO, 7 

COORDENADOR DO CURSO, ESTIVERAM REUNIDOS OS 8 

SEGUINTES PROFESSORES MEMBROS DO COLEGIADO: BETO 9 

ROBER BAUTISTA SAAVEDRA, ALAN FRANCISCO CARVALHO 10 

PEREIRA, JOÃO ALVES SILVA JUNIOR, PAULO JOSE PEREIRA, 11 

CARLOS ANTONIO FREITAS DA SILVA, FRANCISCO ALVES 12 

PINHEIRO,ANGELO ANTONIO MACEDO LEITE, FRANCISCO 13 

RICARDO DUARTE, VIVIANNI MARQUES LEITE DOS SANTOS, 14 

ANTONIO PIRES CRISOSTOMO, LUCIMAR PACHECO GOMES DA 15 

ROCHA. FALTA JUSTIFICADA:  GUNTHER JOSUA COSTA, ALEX 16 

VIEIRA ALVES. Havendo número legal, O senhor coordenador declarou 17 

aberta a sessão informando que se tratava de uma reunião ordinária. 18 

Havendo número legal, o senhor coordenador declarou aberta a sessão 19 

informando que se tratava de uma reunião ordinária.  20 

COMUNICAÇÃO: O professor José Luiz disse que o professor Thiago Magalhães 21 

relatou que o  laboratório de Simulação e Práticas Empresarias que estava tendo queda de 22 

energia e  dois alunos e o próprio professor Thiago também receberam choque causado 23 

pelas maquinas , mas a coordenação fez o chamado para o setor de manutenção solicitando 24 

uma revisão na instalação elétrica. O professor José Luiz também informou sobre a 25 

disciplina Comunicação e Expressão que está sendo ministrada pelo professor substituto 26 

que está substituindo o professor Afonso do colegiado de Psicologia, mas o contrato do 27 

professor foi rescindido e foi feito um outro concurso para professor substituto, mas o novo 28 

professor está com uma outra disciplina do curso de  Psicologia no mesmo horário da 29 

disciplina de Comunicação e Expressão e essa turma ainda não teve aula no período 30 
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2017.2. O professor José Luiz  ainda disse que encaminhou essa demanda para o DPE para 31 

resolver. O professor José Luiz disse que também está quase finalizando a programação de 32 

disciplinas para o semestre 2018.1. O professor José Luiz disse que recebeu uma 33 

solicitação de turma extra da disciplina Projeto de Fábrica, mas em conversa com a 34 

professora Ana ela disse para ele que está com três turmas, e não tem disponibilidade de 35 

assumir essa turma de Projeto de Fábrica a não ser que outro professor assuma a disciplina 36 

Planejamento e Controle da Produção I. Sobre a carga horária de Projeto TFC e de TFC-37 

Monografia o professor José Luiz disse que tem que receber dos professores responsáveis 38 

pelas disciplinas uma relação dos professores que orientaram nessas disciplinas. O 39 

professor José Luiz disse que na reunião ordinária de Janeiro do Conuni foi aprovado o 40 

novo calendário acadêmico 2018, o professor ainda disse que tem uma previsão de 41 

regularizar o calendário apenas em 2021 se não houver nenhuma greve. Foi aprovado  no 42 

Conuni também uma resolução que trata da movimentação de servidores entre campi. O 43 

professor José Luiz disse que três alunos formandos foram desvinculados do curso por 44 

estar com a nota de TFC-Monografia e não se matricularam de novo nessa disciplina e por 45 

isso foram desligadas, o professor José Luiz disse que tem que tomar cuidado com essa 46 

situação para não acontecer com outros alunos. O professor José Luiz disse que houve uma 47 

mudança nas cotas pelo sisu, foi incluídas uma nova categoria de pessoas com deficiências 48 

e as vagas das cotas foram redistribuídas. E que essa nova categoria já vai ser inserida no 49 

próximo. O professor José Luiz disse que pegou a lista de primeira chamada para fazer um 50 

comparativo com aos dos outros curso de engenharia da Univasf, ele disse que análise foi 51 

feita através das notas dos alunos. O professor disse que o curso de Engenharia de 52 

Produção é o segundo menos concorrido, é interessante que se faça ações para que o curso 53 

seja mais atrativo. O professor também disse que vai fazer um pesquisa com os alunos 54 

ingressante para saber o motivo da escolha do curso. O professor Ângelo disse que acha 55 

que os professores não estão capacitados para receber esse alunos com deficiência. O 56 

professor Francisco Pinheiro disse que já está próximo o evento do SEPRONe que 57 

acontecerá nos dias 07 a 09 de Março. Ele disse que as submissões já foram encerradas, 58 

foram no total 205 artigos inscritos, 196 inscritos com pagamento já efetuados, 8 palestras, 59 

6 visitas técnicas , 4 minicursos. O presidente da ABEPRO, o senhor Rui Francisco estará 60 
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presente no SEPRONe, a palestra de abertura será realizada pelo o gerente da Planta da 61 

Ford de Camaçari, o senhor Ricardo Espinheira, disse também que haverá uma palestra 62 

direto dos Estados Unidos com o senhor Henrique Correa, por vídeo conferência  e terá 63 

uma palestra com o professor Barros Neto. O professor Francisco ainda disse que quase 64 

não houve patrocínio. O professor José Luiz pede colaboração dos professores que no 65 

período de 07 a 09 liberarem os alunos das aulas para participar do evento. A professora 66 

Vivianni também informou que nos dias 10 e 11 de maio haverá o Encontro Nacional de 67 

Propriedade Intelectual, que as subsmissões de trabalhos será até o dia 03 de Março. O 68 

professor Paulo informa que o Tempos de Produção irá retornar no mês de março e será 69 

realizado dentro do Seprone na sexta-feira à 09:00 da manhã. O professor José Luiz 70 

informou que a utilização do Laboratório de Simulação e Práticas Empresariais pelos 71 

alunos em horário fora de aula será mais rigoroso. 2 – EXPEDIENTE – o professor José 72 

Luiz  perguntou aos professores se teria algum pedido de inclusão ou de exclusão de pauta, 73 

o professor Francisco Pinheiro disse que gostaria de incluir um ponto realizar atividade 74 

esporádica de 12 horas , treinamento do comitê de ergonomia na Pepsico. O professor José 75 

Luiz colocou em votação tendo sido APROVADO por unanimidade, o professor José Luiz 76 

ainda disse que esse ponto seria o ultimo a ser discutido. 3. APROVAÇÃO DA ATA DE 77 

NOVEMBRO DE 2017 - O professor José Luiz apresentou ata da reunião ordinária do 78 

mês Novembro de 2017, colocou em discussão,  não havendo, o professor em colocou em 79 

votação tendo sido APROVADA por UNANIMIDADE.  4.1 - ORDEM DO DIA 80 

.............4.1 – ASSUNTOS DO NDE –DEFINIÇÃO DE CARGA HORÁRIA MÍNIMA 81 

PARA PROJETO DE TFC – PERFIL PRO-03-1 - O professor José Luiz disse que foi 82 

detectado que a disciplina Projeto de TFC – PROD0063 do  perfil PRO-03-1 não tem 83 

nenhum pré-requisito a ser cumprido e nenhuma carga horária mínima cursada para se 84 

matricular nessa disciplina, ele ainda disse que no perfil PRO-02 o pré-requisito para 85 

cursar a disciplina  PROD0063 era 2600 horas, que equivale a 68 % do de carga horária do 86 

curso. O professor José Luiz disse que essa disciplina precisa de um pré-requisito porque 87 

os alunos que estão cursando os primeiros períodos podem se matricular nessa disciplina e 88 

acabarem se prejudicando. O professor José Luiz sugeriu que o pré-requisito fosse 2700 89 

horas, carga horária mínima para cursar Projeto de TFC – PROD0063, que equivale 90 
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aproximadamente 69% da carga horária total do curso. Após isso o professor José Luiz 91 

colocou em discussão, não havendo, colocou em votação tendo sido APROVADO pela 92 

MAIORIA, com uma abstenção. 4.2. ASSUNTO DO NDE - APROVAÇÃO DE 93 

QUEBRA DE CARGA HORÁRIA - ANTÔNIO FERNANDO SOARES DE 94 

ALMEIDA FILHO (AD REFERENDUM)  -   O professor José Luiz disse que a 95 

solicitação de  quebra de carga horária que o discente fez ainda é para o semestre 2017.2, 96 

pois ele tem previsão de formar no semestre 2018.1,  mas as disciplinas Eletrotécnica e 97 

Logística de distribuição, disciplinas que o aluno ainda precisa cursar vão chocar no 98 

próximo semestre, por isso ele solicitou quebra de carga horária e matrícula na disciplina 99 

Eletrotécnica em 2017.2. O professor José Luiz ainda disse que essa disciplina começou 100 

atrasada por que o professor Almeida responsável estava com problemas de saúde, e ele foi  101 

favorável para o aluno se matricular na disciplina, o professor José Luiz disse que após o 102 

professor ter se manifestado encaminhou um memorando ao SRCA para a realização da 103 

quebra de carga horária e matrícula na disciplina. Após isso o professor colocou em 104 

discussão, não havendo, colocou em votação, tendo sido APROVADO pela MAIORIA, 105 

com duas abstenções. 4.3. PROPOSTA DE RESOLUÇÃO QUE VERSA SOBRE AS 106 

NORMA S PARA O FUNCIONAMENTO DA INCUBADORA DE EMPRESAS DA 107 

UNIVASF  - o professor José Luiz disse que a resolução foi encaminhada ao CONUNI e o 108 

relator pediu para que a resolução fosse reanalisada e depois submetida ao CONUNI, o 109 

professor disse que essa resolução foi encaminhada já no final da reunião, o professor 110 

Ângelo perguntou se ele foi encaminhado ao NIT para reformular, o professor José Luiz 111 

disse que sim, o professor Ângelo perguntou se a resolução que foi apresentada  vai ser a 112 

mesma que versão que o NIT vai apresentar, o professor José Luiz disse que não, mas que 113 

com base nessa o colegiado já poderia fazer as contribuições, a professora Vivianni disse 114 

que essa solicitação do relator ainda não chegou ao NIT, o professor Paulo perguntou se 115 

essa nova resolução será discutida na reunião de março, o professor Francisco disse que 116 

acha que não vai pra reunião de março por o relator pediu para reformular a resolução e 117 

isso pode levar um certo tempo. A professora Vivianni disse acha que essa resolução é pra 118 

ser discutida só nos colegiados por que senão O NIT iam trabalhar em paralelo e teriam 119 

duas versões reformuladas da mesma resolução. O professor Crisostomo disse que o relator 120 
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consultou outras resoluções sobre incubadoras de outras instituições para analisar essa 121 

proposta da resolução e ele  sugere que ao NIT que sejam analisadas as resoluções que ele 122 

considera aconselháveis. O professor Crisostomo disse que o processo ainda vai ser 123 

encaminhado ao NIT. A professora Vivianni falou novamente que ainda não havia chegado 124 

nada no NIT, o professor Crisostomo disse que ainda não chegou por que a reunião do 125 

CONUNI foi na sexta-feira passada, mas que o processo deve chegar ainda. A professora 126 

disse que a resolução foi submetida ao Conuni em Setembro, e que desde de fevereiro a 127 

setembro equipe do NIT e usou vários regulamentos nas  reuniões semanais e quinzenais 128 

que aconteceram entre os meses de fevereiro ao setembro e sabe que ainda precisa de 129 

melhorias e sugeriu que o colegiado ou a coordenação é para discutir no âmbito do 130 

colegiado ou do NIT. A professora disse que para sugerir as alterações tem que ver a 131 

posição do. O professor Crisostomo disse fez um relato bem detalhado, e que acha que 132 

realmente esse documento vai para o NIT, até mesmo para o o próprio NIT debater as 133 

sugestões do relator e após isso vem para os colegiados para possíveis sugestões dos 134 

professores. O professor José Luiz sugere que seja retirado esse ponto da pauta e esperar 135 

um resposta se é os rediscutido conselheiros ou o reapresentado uma nova proposta Nit, ai 136 

discute na próxima reunião se continuar com a proposta atual. O professor Francisco diz 137 

aos professor já podem ir lendo para discussão na próxima reunião 4.4. CALENDÁRIO 138 

DE REUNIÕES – 2018 – O professor José Luiz disse que o calendário acadêmico 2018 139 

não foi publicado e está sem saber o que vai acontecer a partir do mês de abril, mas o 140 

professor disse que é preciso marcar a reunião de março e de abril, o professor ainda disse 141 

que fez uma consulta no horário dos professores e sempre alguém vai estar em horário de 142 

aula, o professor que vai tentar conciliar o calendário juntamente com as dos Conuni e 143 

tentar conciliar com o horária da maioria dos professores, ele sugeriu a data para a reunião 144 

de março na sexta-feira dia 23/03 as 08:00 e no mês de abril o professor José Luiz disse 145 

que não vai ter tanto impacto no horário dos professores por que será final de semestre, e 146 

sugeriu para o dia 13/04 sexta-feira para as 09:00.  O professor José Luiz disse que quando 147 

houver novo calendário acadêmico as próximas reunião serão agendadas. Após isso foi 148 

colocado em discussão, não havendo, foi colocado em votação tendo sido APROVADO 149 

por UNANIMIDADE. 4.5 – PEDIDO de ATIVIDADE EXPORÁDICA –  O professor 150 
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Francisco disse que a Pessico Amacoco eles fizeram uma análise ergonômica no trabalho 151 

em 2015 e agora precisam estabelecer um comitê de  ergonomia na empresa,  e há uma 152 

obrigação de treinamento e convidaram juntamente com a Bruna Antonele, ex professora 153 

substituta da Univasf. O professor Francisco ainda disse que essa atividade terá uma carga 154 

horária de 12 horas. Após isso o professor José Luiz disse que é solicitação é amparada 155 

pela lei que apesar dos professores serem Dedicação Exclusiva, existe a possibilidade até 156 

360 horas anuais, o processo de solicitação de atividade está mais simplificado, pois antes 157 

era decido no Conuni e agora precisa apenas da liberação do colegiado. Após isso o 158 

professor José Luiz colocou em votação, não havendo, colocou em votação, tendo sido 159 

APROVADO por UNANIMIDADE. PALAVRA LIVRE – O professor José Luiz pediu 160 

para o professor Alan Francisco, aprovado no ultimo concurso para área de Engenharia 161 

Financeira. O professor Francisco o professor disse que está recebendo muitos telefonemas 162 

perguntando sobre se irá ofertar novas turmas, o professor Francisco disse que poderia ser 163 

discutido em uma reunião do colegiado sobre a viabilidade de oferta de uma nova turma. a 164 

reunião encerrou-se por não haver mais quórum, e assim, eu, Juliana Hermogens do 165 

Nascimento Lima, redigi a presente ata que, após leitura, será assinada por mim e por todos 166 

os membros do Colegiado, presentes na reunião. 167 

 168 


