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ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – UFOP 

 

Aos doze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, realizou-se a 6ª 1 
reunião ordinária do Colegiado do Curso de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, 2 
sob a presidência do professor Alexandre Xavier Martins e com a presença dos 3 
membros docentes Thiago Augusto de Oliveira Silva e Sérgio Evangelista Silva na 4 
Sala G302 do Bloco G, e dos docentes Karine Araújo Ferreira e Helton Cristiano 5 
Gomes na Escola de Minas. Havendo número legal de membros, a Sr.ª Presidente 6 
iniciou os trabalhos pelo item I. EXPEDIENTE: 1.1 Comunicados. O Professor Alexandre 7 
comunicou que devido à solicitação de que o curso tivesse início em 04 de março de 8 
2019, as bolsas da CAPES não poderiam ser requisitadas no mês de fevereiro. Com isso, 9 
os alunos que receberão essa bolsa terão um mês a menos durante o mestrado. Além 10 
disso, também foi informado que o candidato Matheus Damasceno que havia se 11 
classificado devido a cota racial havia enviado uma carta ao colegiado desistindo da 12 
vaga. Passou a palavra aos demais membros e não houve manifestação. 1.2 Aprovação 13 
da Ata da 5ª Reunião do CPPGEP. O professor Alexandre se desculpou por não ter 14 
enviado a Ata por e-mail e esse item foi retirado da pauta. Item II. ORDEM DO DIA. 2.1. 15 
Análise do Recurso do Candidato JM.13. O Presidente apresentou o recurso do 16 
candidato que solicitou a recontagem de sua prova de inglês. A prova foi analisada pelos 17 
membros do colegiado e na recontagem a nota não foi alterada.  2.2. Análise do 18 
Recurso do Candidato JM.44. O presidente apresentou o recurso do candidato JM.44 19 
que pediu que se considerasse na avaliação de seu currículo o acumulo de pontos por 20 
possuir mais de uma Especialização. O colegiado entendeu por unanimidade que a 21 
Especialização é um grau acima da graduação, não vindo ao caso a quantidade de 22 
especializações que o candidato possui. Portanto, o pedido foi indeferido. 2.3. Análise do 23 
Recurso do Candidata OP.29. O Presidente apresentou o recurso da candidata que 24 
solicitou a recontagem de sua prova específica. A prova foi analisada pelos membros do 25 
colegiado e na recontagem a nota não foi alterada. 2.4. Homologação do resultados do 26 
Edital 01/2018. Analisados os recursos e com a desistência do candidato Matheus 27 
Damasceno, o presidente apresentou a classificação final e a forma de publicação no site. 28 
A classificação final foi aprovada por unanimidade. 2.5. Critérios para credenciamento 29 
de novos professores no período 2019/2020. O presidente salientou que ao fim de 30 
2020 será feito um novo credenciamento para todos os professores que farão parte do 31 
programa entre 2021 e 2024. Além disso, foi informado que seria enviado para todos os 32 
professores atuais uma ficha para recadastramento. Para o credenciamento de novos 33 
professores, após uma breve discussão, foi sugerido pelo professor Thiago que um dos 34 
critérios para o professor fazer parte do programa deveria ser a publicação de artigo com 35 
qualis B2 na Engenharia III. Colocada em votação essa proposta foi aprovada por 36 
unanimidade. 2.6. Regimento do Programa. O professor Alexandre informou que alguns 37 
pontos do atual regimento não estão em conformidade com o Regimento da Pós-38 
Graduação da UFOP e por isso será necessário um novo regimento. Como exemplo citou 39 
o fato de ainda não termos um técnico administrativo como membro do colegiado. Dessa 40 
forma ficou estabelecido que na próxima reunião seria apresentado um texto preliminar 41 
para aprovação no colegiado. 42 
2.7. Outros Assuntos – O presidente colocou a palavra à disposição e não havendo 43 
manifestação agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. Para 44 
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constar, eu, Thiago Augusto de Oliveira Silva, lavrei a presente ata, que após lida e 45 
aprovada, será assinada por mim e pelo Sr.° Presidente.  46 
 

 

 

 

_______________________________________ 

 Dr. Alexandre Xavier Martins 

Presidente do CPPGEP 

_________________________ 

Dr. Thiago Augusto de O. Silva 

Membro do CPPGEP 

 

Aprovada em 22/02/2019. 


		2020-05-27T11:24:35-0700
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com




