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ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – UFOP  

Aos sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte, realizou-se a 17ª 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 Silva, Sérgio Evangelista Silva, Helton 

Cristiano Gomes e Karine Araújo Ferreira e do discente Diego Dobscha da Cruz 

Piedade. Todos participaram via vídeo-conferência pelo Google Meeting. Havendo 

número legal de membros, a Sr. Presidente iniciou os trabalhos pelo item I. 

EXPEDIENTE: 1.1 Comunicações. O professor Alexandre comunicou que encerrou o 

preenchimento da Plataforma Sucupira e que deu prosseguimento ao processo. 

Aproveitou para agradecer a participação de todos os decentes em especial à professora 

Karine pela coordenação das tarefas em Ouro Preto. Logo em seguida, passou a palavra 

aos demais membros  e o professor Sérgio comunicou que a aluna bolsista Taiane 

Quaresma Leite apresentou o primeiro Exame de Qualificação do Programa, sob sua 

orientação. O presidente passou a palavra novamente aos demais membros e não houve 

manifestação. 1.2 Aprovação da Ata da 16ª Reunião do CPPGEP. O professor 

Alexandre leu a ata. Logo após, a votação foi realizada e a Ata foi aprovada por 

unanimidade. II. ORDEM DO DIA. 2.1. Aproveitamento de disciplinas da aluna Naiara 

Helena Vieira O professor Alexandre relatou que enviou o pedido de aproveitamento por 

correio eletrônico aos membros do Colegiado e que o pedido de aproveitamento realizado 

foi feito pela discente que fez duas disciplinas Isoladas e é agora discente regular do 

curso. O pedido de aproveitamento foi feito para as disciplinas: Técnicas Metaheurísticas 

para Otimização Combinatória, aprovada com 9,2 e Teoria dos Jogos, aprovada com 8,5. 

O pedido de aproveitamento das duas disciplinas foram analisados e aprovados por 

unanimidade. Neste momento o discente João Paulo França entrou na sala de vídeo 

conferência e começou a participar da reunião. 2.2. Aprovação do Regimento para 

exame de qualificação O professor Alexandre apresentou o regimento baseado na 

minuta do professor Sérgio e foram sugeridas alterações na Ata e nas formas de 

apresentação. As alterações foram realizadas e o Regimento foi aprovado por 

unanimidade. 2.3. Aprovação da Banca para exame de Qualificação do aluno Douglas 

Bouzada O professor Alexandre apresentou o pedido aos membros do colegiado 
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juntamente com a documentação enviada pelo discente. Após discussão a composição da 

banca foi aprovada por unanimidade. 2.4 Outros Assuntos A professora Karine solicitou 

que algum professor de João Monlevade fosse indicado para compor a comissão de 

elaboração do Regimento de alocação de bolsas. O professor Alexandre disse que iria 

procurar alguém disposto a tal tarefa. Logo após 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.  

 

 

_______________________________________ 

 Dr. Alexandre Xavier Martins 

Presidente do CPPGEP 

_________________________ 

Dr. Thiago Augusto de O. Silva 

Membro do CPPGEP 

 

Aprovada em 04/05/2020. 

 


