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ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – UFOP 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, realizou-se a 1 
10ª reunião ordinária do Colegiado do Curso de Pós-Graduação em Engenharia de 2 
Produção, sob a presidência do professor Alexandre Xavier Martins e com a 3 
presença dos membros docentes Sérgio Evangelista Silva e Thiago Augusto de 4 
Oliveira Silva e o discente Diego Dobscha da Cruz Piedade na Sala G302 do Bloco 5 
G, e da docente Karine Araújo Ferreira e o discente João Paulo França na Escola 6 
de Minas. O professor Helton Cristiano Gomes justificou a ausência. Havendo 7 
número legal de membros, a Sr. Presidente iniciou os trabalhos pelo item I. 8 
EXPEDIENTE: 1.1 Comunicações. O professor Alexandre passou a palavra aos 9 
demais membros e não houve manifestação. 1.2 Aprovação da Ata da 9ª Reunião 10 
do CPPGEP. A Ata foi lida e foram apresentadas algumas sugestões de modificação 11 
pela professora Karine. Logo após a votação foi realizada e a Ata foi aprovada por 12 
unanimidade. Item II. ORDEM DO DIA. Antes de se iniciar a ordem do dia foi feito o 13 
pedido de inclusão de dois itens na pauta, a determinação de uma data para 14 
formalização das orientações e o pedido de credenciamento do professor Aloisio de 15 
Castro Gomes Júnior do DEPRO. A inclusão dos dois itens foi votada e aprovada por 16 
unanimidade. 2.1. Disciplinas 2019/2 A professora Karine solicitou o envio da 17 
pretensão dos professores em oferecer disciplinas em 2019/2, pois com isso seria 18 
feita uma consulta ao DEPRO da disponibilidade dos professores do respectivo 19 
departamento. Alexandre disse que iria enviar essa lista e iria fazer esta mesma 20 
consulta ao DECSI e ao DEENP. Após essa discussão não ficou definido neste 21 
momento quais disciplinas seriam oferecidas, deixando essa discussão para a 22 
próxima reunião. 2.2 Comissão para elaboração da autoavaliação de PPGEP. O 23 
professor Alexandre explicou que existe a intenção da CAPES de introduzir em todos 24 
os programas de pós-graduação uma autoavaliação e para isso seria preciso montar 25 
uma comissão com este intuito no PPGEP. O professor Sérgio manifestou o interesse 26 
de presidir esta comissão e o professor Alexandre manifestou o interesse de participar 27 
como membro. A professora Karine disse que iria verificar a disposição dos 28 
professores de Ouro Preto em participar da Comissão. Após uma breve discussão a 29 
comissão presidida pelo professor Sérgio foi aprovada por unanimidade. 2.3 Pedido 30 
de credenciamento da Profª Fátima Machado de Souza Lima (DEENP). O 31 
professor Alexandre apresentou a documentação da professora relatando que ela 32 
possuía os requisitos exigidos ao credenciamento. O pedido foi votado e aprovado por 33 
unanimidade. 2.4 Adesão ao PAEC. O professor Alexandre explicou que este 34 
programa é uma parceria dos programas de pós-graduação no Brasil com países 35 
estrangeiros cujo objetivo é receber alunos de outros países, em especial de Portugal, 36 
em nossos programas. O problema é que é necessário que o programa reserve uma 37 
bolsa para o estudante durante todo o período do curso. A proposta foi votada e 38 
reprovada por unanimidade. 2.5 Pedido de credenciamento do professor Aloísio 39 
de Castro Gomes Júnior. O professor Alexandre apresentou a documentação do 40 
professor relatando que ele possuía os requisitos exigidos ao credenciamento. O 41 
pedido foi votado e aprovado por unanimidade. 2.6. Outros Assuntos – O presidente 42 
colocou a palavra à disposição e não havendo manifestação agradeceu a presença 43 
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