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ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – UFOP 

 

Aos vinte oito dias dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, realizou-se a 16ª 

reunião ordinária do Colegiado do Curso de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, 

sob a presidência do professor Alexandre Xavier Martins e com a presença dos 

membros docentes Thiago Augusto de Oliveira SilvaSérgio Evangelista Silva e os 

discentes Diego Dobscha da Cruz Piedade e João Paulo França na Sala G302 do 

Bloco G, e dos docentes Helton Cristiano Gomes e Karine Araújo Ferreira na Escola 

de Minas, o professor Sérgio Evangelista Silva justificou sua ausência. Havendo número 

legal de membros, a Sr. Presidente iniciou os trabalhos pelo item I. EXPEDIENTE: 1.1 

Comunicações. O professor Alexandre comunicou que a FAPEMIG liberou uma nova 

bolsa para o PPGEP e que esta bolsa foi concedida a discente THAÍSE REGINA MATOS 

DE MORAIS. O professor Alexandre comunicou também que o projeto do professor 

Geraldo Robson Mateus para o Edital Pesquisador Visitante foi rejeitado pela PROPPI. 

Logo em seguida, passou a palavra aos demais membros e não houve manifestação. 1.2 

Aprovação da Ata da 14ª Reunião do CPPGEP. O professor Alexandre leu a ata. Logo 

após, a votação foi realizada e a Ata foi aprovada por unanimidade. 1.3 Aprovação da 

Ata da 15ª Reunião do CPPGEP. O professor Alexandre leu a ata. Logo após, a votação 

foi realizada e a Ata foi aprovada por unanimidade. Antes de iniciar a ordem do dia foi 

solicitado pela profª Karine a inclusão de um item pauta. O item a ser incluído é o pedido 

da discente Francelina Flávia Gonçalves de se transferir para o Campus em Ouro Preto. A 

inclusão do item foi aprovada por unanimidade. II. ORDEM DO DIA. 2.1. Aproveitamento 

de disciplinas O professor Alexandre relatou que enviou os pedidos de aproveitamento 

por correio eletrónico ao membros do Colegiado e que os pedidos de aproveitamento 

realizados foram feitos pelos discentes que fizeram uma ou mais disciplinas Isoladas e 

que agora são discentes regulares do curso. Os pedidos de aproveitamento foram feitos 

pelos discentes: Paulo Sérvulo dos Santos para a disciplina Técnicas Metaheurísticas 

para Otimização Combinatória, aprovado com 9,9; Mirelli de Castro Cesário para as 

disciplinas Metodologia de Pesquisa Científica, Sistemas de Produção e Gestão da 

Cadeia de Suprimentos, aprovada respectivamente com 8,5, 9,7 e 8,8; Marco Lacerda 

Rezende para as disciplinas Metodologia de Pesquisa Científica e Gestão da Tecnologia, 
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aprovado respectivamente com 7,0 e 9,8; Thairone Ezequiel de Almeida para as 

disciplinas Metodologia de Pesquisa Científica, Análise Ergonômica do Trabalho e Gestão 

da Tecnologia, aprovado respectivamente com10,0, 10,0 e 9,6; Júlio César Alvarenga 

para a disciplina Programação Matemática, aprovado com 9,1; Soraya Quaresma Santos 

para Programação Matemática, aprovada com 7,5. Todos os pedidos foram analisados e 

aprovados por unanimidade. 2.2. Exame de Qualificação da aluna Taiane Quaresma 

Leite O professor Alexandre apresentou o pedido da aluna e o curriculo dos membros da 

banca. O pedido foi analisado e aprovado por unanimidade. 2.3. Comissão para 

preenchimento da Plataforma Sucupira O professor Alexandre relatou que em março a 

plataforma Sucupira deve ser preenchida com os dados relativos a 2019 e apresentou a 

necessidade de se montar uma comissão para tal. Após discussão foi apresentados os 

nomes da professora Alana Deusilan, Karine Ferreira e Alexandre Martins para compor a 

comissão. Os nomes foram aprovados por unanimidade. 2.4 Regimento para o Exame 

de Qualificação e Defesa de Dissertação O professor Thiago se disponibilizou para criar 

um template em Latex para o texto das defesas e o discente João Paulo se disponibilizou 

para criar o template em WORD. Para apresentar uma proposta de Regimento para a 

próxima reunião foi indicado por unanimidade o Prof. Sérgio Silva. 2.5 Solicitação do 

Candidato Matheus Butinholi O professor Alexandre relatou que o candidato, que 

passou em primeiro lugar na área de Modelagem, ainda é aluno de graduação sendo este 

seu último semestre como tal. Sendo assim, o candidato solicitou que sua matrícula fosse 

realizada no segundo semestre de 2020. O professor relatou ainda que é orientador da 

Iniciação Científica do aluno e devido a isso iria se abster da discussão. Após a discussão 

o pedido foi aprovado por 6 (seis) votos favoráveis e 1 (uma) abstenção. 2.6 Definição 

dos orientadores dos selecionados em 2020/1 O professor Alexandre solicitou que este 

item fosse retirado da pauta e discutido na próxima reunião. A solicitação foi aprovada por 

unanimidade. 2.7 Solicitação da aluna Francelina Flávia Gonçalves de se transferir 

para Ouro Preto  O professor Alexandre explicou que a referida aluna foi aprovada na 

cota de Técnicos Administrativos para o Campus de João Monlevade, mas que trabalha 

em Ouro Preto. Como não houve técnico aprovado em Ouro Preto a candidata resolveu 

fazer a solicitação. A professora Karine disse que em Ouro Preto existem excedentes da 

linha de Gerência da Produção que teriam preferência de serem chamados, caso haja 

disponibilidade de algum orientador. Após discussão, o pedido de transferência foi negado 
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por unanimidade, sendo possível que a aluna curse as disciplinas em Ouro Preto, mas 

que seja orientada por alguém de João Monlevade. 2.8 Outros Assuntos O presidente 

colocou a palavra à disposição e não havendo manifestação agradeceu a presença de 

todos e deu por encerrada a reunião. Para constar, eu, Thiago Augusto de Oliveira Silva, 

lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada por mim e pelo Sr.° 

Presidente. 

 

 

 

 

_______________________________________ 

 Alexandre Xavier Martins 

Presidente do CPPGEP 

_________________________ 

Thiago Augusto de Oliveira Silva 

Membro do CPPGEP 

 

 

Aprovada em 27/04/2020. 


