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ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – UFOP 

 

Aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, realizou-se a 1 
9ª 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 na Sala G302 do Bloco G, e dos docentes Karine Araújo Ferreira e 5 
Helton Cristiano Gomes na Escola de Minas. Havendo número legal de membros, a 6 
Sr. Presidente iniciou os trabalhos pelo item I. EXPEDIENTE: 1.1 Posse dos 7 
membros discentes. O Professor Alexandre leu o termo de posse do discente Diego 8 
Dobscha da Cruz Piedade, representante dos alunos no campus de João Monlevade 9 
e a seguir leu o termo de posse do discente João Paulo França Oliveira, 10 
representante dos alunos no campus de Ouro Preto. 1.2 Comunicações. O professor 11 
Thiago comunicou que o professor George estava afastado de suas funções na UFOP 12 
por um período de 14 dias. O professor Alexandre comunicou que recebeu da Pró-13 
reitora de Pesquisa e Pós-graduação um correio eletrónico para conhecimento e 14 
divulgação no Colegiado do relatórios de três grupos de trabalho da CAPES (Ficha de 15 
Avaliação; Autoavaliação; Qualis Artístico, Cultural e Classificação Eventos) já 16 
aprovados no CTC e que, portanto, serão levados em consideração no processo 17 
avaliativo dos PPGs e que em breve iria disponibilizar o material aos membros do 18 
colegiado para que estes tomassem conhecimento do material. A seguir passou a 19 
palavra aos demais membros e não houve manifestação. 1.3 Aprovação da Ata da 20 
8ª Reunião do CPPGEP. A Ata foi lida e foram apresentadas algumas sugestões de 21 
modificação pela professora Karine. Logo após a votação foi realizada e a Ata foi 22 
aprovada por unanimidade. Item II. ORDEM DO DIA. Antes de se iniciar a ordem do 23 
dia foi feito o pedido de inclusão de dois itens na pauta, a duplicação das disciplinas 24 
feita pelos discentes e a vinculação de um programa Lato sensu ao CPPGEP. A 25 
inclusão dos dois itens foi votada e aprovada por unanimidade. 2.1. Aproveitamento 26 
das disciplinas do aluno Ramon Sávio Moreira Lopes. O professor Alexandre 27 
explicou o pedido feito pelo aluno e relatou que a Professora Lásara, orientadora do 28 
aluno estava de acordo com o aproveitamento requerido. Dessa forma a disciplina 29 
Otimização Linear e Convexa cursada no programa de Pós-Graduação em 30 
Engenharia de Produção da UFMG seria aproveitada como a disciplina Programação 31 
Matemática do PPGEP. O professor Thiago, professor da disciplina no PPGEP disse 32 
que não via problemas em tal aproveitamento. A segunda disciplina Otimização em 33 
Engenharia Elétrica, cursada no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica 34 
da UFMG poderia ser aproveitada como uma disciplina eletiva em 2019/2. O pedido 35 
foi votado e aprovado por unanimidade. 2.2 Resolução para credenciamento e 36 
descredenciamento de membros ao PPGEP. O professor Alexandre apresentou e 37 
resolução aos membros do colegiado e após uma breve discussão a resolução foi 38 
aprovada por unanimidade. 2.3 Seleção 2019/2. Foi discutida a possibilidade de se 39 
criar um processo seletivo para o segundo semestre de 2019. A proposta apresentada 40 
foi de não se ter seleção e que caso algum professor do programa deseje ter um 41 
aluno iniciando no semestre 2019/2 que este aluno seja selecionado dos alunos 42 
excedentes. A proposta foi votada e aprovada por unanimidade. 2.4 Disciplinas 43 
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44　201912" O professo「 AIexandre disse que Ja reCebeu o documento com as disciplinas

45　que podem seroferecidas em 2019/2, maS que ainda nao elaborou um 「elat6rio sobre

46 isso, Sendo assim so!icitou a 「eti「ada deste item da pauta, A reti「ada do item foi

47　aprovada po「 unanimidade. 2。5 Duplica(串O das discip書inas。 Os representantes

48　discentes relataram aiguns p「obIemas ocor「idos durantes as duas primei「aS SemanaS

49　de aula" Tamb6m, O PrOfessor Thiago relatou sobre a d摘cuIdade de se repor as aulas

50　ja que na verdade a au!a foi dada em um campus e nao assistida em outro o que gera

51　na verdade uma duplica95o do trabalho. A professora Karine re看atou a d摘culdade de

52　se c「iar novas turmas poIS OS enCa「gOS ja haviam sido distribuidos. Ap6s a discussきo

53　foi proposto a possib輔dade de grava車O das auias, Sendo assim, CaSO a aula sqa

54 inte「「ompida em algum campus devido a falta de intemet, faIha de equIPamentO, etC,

55　o p「ofessor poderia g「ava「 esta aula e disponib亜zar para os alunos a poste「io「i. O

56　discente Diego disse que os propr'OS alunos poderiam contribuir com essa solu9aO・ A

57　proposta foi votada e aprovada por unanimidade重　2.6。 Vincu!a鈎O da P6s-

58　Gradua9aO Lato Sensu em Ciencia dos Dados ao CPPGEP. Devido ao hor緬o

59　essa discussao fdi 「etirada da pauta. 2.7. Outros Assuntos - O presidente coIocou a

60　pa!avra台dispos-9aO e naO havendo manifesta9ゑo agradeceu a p「esen9a de todos e

61　deu por。enCer「ada a 「euniin Para consta「, eu, Sergio Evange!ista Siiva, lavrei a

62　presente ata, que aP6s lida e aprovada, Sefa assinada por mim e pelo S「.O Presidente.

avie「 Mar鮎ns

Presidente do CPPGEP

Aprovada em 24/04/201 9,

Membro do CPPGEP
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