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ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – UFOP 

 

Aos quinze dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, realizou-se a 12ª 1 
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, 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. Havendo número legal de membros, a Sr. Presidente iniciou os trabalhos 7 
pelo item I. EXPEDIENTE: 1.1 Comunicações. O professor Thiago comunicou que 8 
sobre a realização do Seminário de Pós-Graduação da UNIFEI, campus Itabira nos 9 
dias 17 e 18  de setembro. Depois, o professor Alexandre passou a palavra aos 10 
demais membros e não houve manifestação. 1.2 Aprovação da Ata da 10ª Reunião 11 
do CPPGEP. O professor Alexandre leu a ata. Logo após, a votação foi realizada e a 12 
Ata foi aprovada por unanimidade. 1.3 Aprovação da Ata da 11ª Reunião do 13 
CPPGEP. O professor Alexandre leu a ata. Logo após, a votação foi realizada e a Ata 14 
foi aprovada por unanimidade. Item II. ORDEM DO DIA. Antes de se iniciar a ordem 15 
do dia foi feito o pedido de inclusão de dois itens na pauta, a solicitação de 16 
credenciamento do professor Raoni Rocha Simões da UNIFEI, campus Itabira e a 17 
inclusão dos professores Aloísio de Castro Gomes Júnior  e Antônio Santos Sanchez 18 
na comissão de Planejamento Estratégico e Auto-Avaliação do PPGEP. A inclusão 19 
dos itens foi votada e aprovada por unanimidade. 2.1. Pedido de Credenciamento 20 
da Professora Alana Deusilan Sester Pereira O professor Alexandre apresentou a 21 
documentação da professora e logo após procedeu-se a votação. O pedido foi 22 
aprovado por unanimidade. 2.2. Pedido de Credenciamento da Professora Isabela 23 
Carvalho de Morais O professor Alexandre apresentou a documentação da 24 
professora e logo após procedeu-se a votação. O pedido foi aprovado por 25 
unanimidade. 2.3. Pedido de co-orientação da professora Luciana Paula Reis A 26 
professora Luciana solicitou que o professor June Marques Fernandes no DEENP 27 
pudesse ser oficialmente coorientador da aluna Juliana Mendes. A questão foi 28 
discutida entre o membros do colegiado e foi aprovada por unanimidade. 2.4 29 
Apreciação dos planos de Atividade de Prática Pedagógica O professor 30 
Alexandre apresentou os planos de Prática Pedagógica do professor Sérgio 31 
Evagelista Silva e sua aluna, Taiane Quaresma Leite, da professora Lásara Fabrícia 32 
Rodrigues e seu aluno, Ramon Sávio Moreira Lopes, e de seu próprio plano com a 33 
aluna Mayra Cristina Silva Santos. Após a apresentação os planos foram aprovados 34 
por unanimidade 2.5 Recurso para reconsideração de desligamento da discente 35 
Juliana Oliveira Mendes O professor Alexandre relatou que a discente havia sido 36 
reprovada por faltas na disciplina Metodologia Científica e apresentou o recurso da 37 
discente e o pedido de reconsideração da orientadora, Luciana. Após o relato dos 38 
representantes discentes que também foram alunos da mesma disciplina o colegiado 39 
procedeu a votação e por unanimidade decidiu pela reintegração da discente ao 40 
PPGEP. 2.6 Recurso para reconsideração de desligamento do discente Diego 41 
Henrique Formiga O professor Alexandre relatou que o discente também havia sido 42 
reprovado por faltas na disciplina Metodologia Científica e apresentou o recurso da 43 
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42　Henrique Formiga O professo「AIexandre relatou que o discente tamb色m havia sido

43　「eprovado po「 faltas na disc輔na Metodoiogia Cien師ca e apresentou o recurso da

44　discente e fez pessoaImente o pedido de 「econsidera辞O. O colegiado p「ocedeu a

45　vota9aO e POr unanimidade decidiu pe看a reintegra9aO do djscente ao PPGEP・ 2〃7

46　Recurso para reconsideracao de desIigamento do discente 」uciano Cor「ea O

47　professo「AIexandre relatou que o discente tamb6m havia sido reprovado por faItas na

48　discipIina MetodoIogia Cien師ca e apresentou o recu「so da discente e o pedido de

49　「econsidera9aO do o「ientador, Marco. O colegiado p「ocedeu a vota9aO e PO「 5 (Cinco)

50　votos favo「aveis e l (uma) absten9ゑo decidiu pela reintegra9aO do discente ao

51　PPGEP. 2,9 Pedido de Credenciamento do P「ofesso「 Raoni Rocha Sim6es da

52　UN看FEI O professor A!exandre apresentou a documenta9aO do professor, maS

53　「essa看tou que na 「esoiu9蓋o de credenciamento atua! nfo havia 「eg「as pa「a

54　professores extemos a UFOP e que com a mudan9a naS regraS da area Engenharias

55　冊se「ia interessante uma atualiza9aO da 「esoIu9ゑo antes que mais algum professor

56　fosse credenciado. A vota9着o foi 「ea=zada e o pedido fdi negado por unanimidade"

57　2。10 Inclusao dos professo「es AIoisio de Castro Gomes J血iore Ant6nio Santos

58　Sanchez na comissao de P音anejamento Estrat6gico e Auto-Ava案iaeao A

59　professora Karine relatou que estes professo「es se apresenta「am para fazer parte da

60　co面ssao 「ep「esentando o campus Ou「o P「eto. A vota9着O foi realizada e a incIusわfdi

61　aprovada po「 unanimidade. 2。11 Outros Assuntos - O presidente coiocou a palavra

62　a dispos19aO e naO havendo manifesta9aO agrade∞u a P「eSen9a de todos e deu por

63　encerrada a reuniao. Pa「a consta「, eu, S6rgio EvangeIista Silva, lav「ei a presente ata,

64　que ap6s lida e aprovada, Sera aSSinada po「 mim e peIo Sr.O Presidente.

Xavier Martins

P「esidente do CPPGEP

Aprovada em 12/10/2019.

Evangeiista SjIva

Membro do CPPGEP
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