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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO 1 

DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO. AOS DEZ DIAS DO MÊS 2 

DE MAIO DO ANO DE DOIS MIL E DEZESSETE, ÀS 14 3 

HORAS, NA SALA DO COLEGIADO DO CURSO DE 4 

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO DA UNIVERSIDADE 5 

FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO, CAMPUS 6 

JUAZEIRO, SOB A PRESIDÊNCIA DO PROFESSOR 7 

FRANCISCO ALVES PINHEIRO, COORDENADOR DO 8 

CURSO, ESTIVERAM REUNIDOS OS SEGUINTES 9 

PROFESSORES MEMBROS DO COLEGIADO: FRANCISCO 10 

RICARDO DUARTE, DENILTON SANTANA DE CASTRO, 11 

CARLOS ANTÔNIO FREITAS DA SILVA, ANGELO ANTÔNIO  12 

MACEDO LEITE, NILDO FERREIRA CASSUNDÉ, ANTÔNIO 13 

PIRES CRISOSTOMO, JOSÉ LUIZ MOREIRA DE CARVALHO, 14 

WALTER RAYSTH MARTÍNEZ, PAULO JOSÉ PEREIRA. 15 

DISCENTES REPRESENTANTES: AILTON ABEL R. 16 

SANTOS, CIRO HENRIQUE  DE ARAUJO FERNANDES, 17 

PEDRO VIEIRA  SOUZA SANTOS, MAYCKLLA RANDREA R. 18 

G. DA PURIFICAÇÃO, LETÍCIA DE SOUZA OLIVEIRA. 19 

FALTA JUSTIFICADA:  ANA CRISTINA GONÇALVES 20 

CASTRO SILVA, BETO ROBER BAUTISTA SAAVEDRA.  21 

Havendo número legal, O senhor coordenador declarou aberta a sessão informando que se 22 

tratava de uma reunião extraordinária. 1.COMUNICAÇÃO: Pedro Vieira informou que o 23 

site do ENEGEP está fora do ar, e na página do facebook eles comunicaram que as inscrições 24 

foram prorrogadas até o dia 13 de maio de 2017. O prof. Francisco Pinheiro informou que o 25 

LEDs está aberto e que esse ano  a distribuição orçamentária ficou definido $ 25.000,00 são 26 

para consumo e $ 31.000,00 para capital. Estes valores serão divididos para 08 setores 27 

internos, a coordenação, os professores, os grupos de pesquisas e os laboratórios (Simulação, 28 

LPQ, LESTA, Lab. PCP e Laboratório de Básicas). A sugestão do professor Francisco 29 

Pinheiro é fazer o levantamento das demandas, pedir ao responsável do setor interno para  30 

inserir as demandas até o dia 14 de Junho, analisar e decidir em reunião o que vai ser 31 
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solicitado, mas uma outra opção é dividir o dinheiro para cada setor interno que daria um 32 

pouco mais de $ 3.000,00 para cada um. E o professor Francisco pede aos professores 33 

demandar somente o que é necessário. O professor Ângelo Leite informa que saiu a aprovação 34 

da publicação na revista RAMA dos artigos feitos no Núcleo Temático Observatório do  35 

Agronegócio. O prof. Antônio Crisóstomo informou que a reunião sobre a expansão Salgueiro 36 

ocorrida na semana anterior no Campus Juazeiro houve um baixíssimo comparecimento, ele 37 

diz que muitos tem uma opinião, mas na hora em que é para discutir a respeito as pessoas não 38 

comparecem às reuniões e fica a discussão fica pobre, para um tema de grande relevância. 39 

2.EXPEDIENTE: O professor Francisco Pinheiro sugeriu a exclusão dos pontos 4.6 – 40 

Proposta de Resolução sobre estágio obrigatório e o ponto 4.7 – Proposta de resolução sobre 41 

atividades extracurriculares, pois a relatora não se encontrava presente na reunião. Colocado 42 

em votação, foi APROVADO por UNANIMIDADE. 3. APROVAÇÃO DA ATA DA 43 

REUNIÃO FEVEREIRO DE 2017: O Professor Francisco Pinheiro colocou em votação a 44 

aprovação Ata da reunião de ordinária de fevereiro de 2017, sendo APROVADA pela 45 

maioria, com 01 abstenção. 4.ORDEM DO DIA:....................4.1 – ASSUNTOS DO NDE – 46 

PROCESSO DE QUEBRA DE PRÉ-REQUISITO - O professor Francisco Pinheiro 47 

informou que o discente Ciro Henrique de Araújo Fernandes solicitou a quebra de pré-48 

requisito através do processo nº 547/2017 para cursar a disciplina Controle Estatístico da 49 

Qualidade (PROD0112) junto com a disciplina Gestão da Qualidade, o prof. Antônio 50 

Crisóstomo que é o responsável pela disciplina Controle Estatístico da Qualidade foi 51 

favorável a solicitação tendo em vista que o discente é pré-formando e atende os requistos da 52 

resolução 02/2013. O professor Francisco Pinheiro colocou em votação, tendo sido 53 

APROVADO por UNANIMIDADE. 4.2 – AD REFEREDUM PARA ESCOLHA DE 54 

MEMBRO DO CPROD PARA COMPOR A COMISSÃO EXPANSÃO SALGUEIRO – 55 

O professor Francisco Pinheiro informou que no dia 02 de maio professor Télio Nobre 56 

solicitou via email a indicação de um membro do CPROD para compor a comissão para ser 57 

votado na reunião do CONUNI no dia 05 de maio. Como não houve a reunião do CPROD no 58 

dia 03/05, não ficou decidido qual seria o membro indicado, o professor Francisco ainda disse 59 

que conversou com alguns professores, a prof. Ana Castro disse que não poderia por motivos 60 

particulares, o prof. Antonio Crisóstomo já está na comissão, o prof. Ricardo Duarte disse que 61 

estava muito atarefado, falou com o professor Ângelo Leite e ele aceitou, tentou falar com o 62 
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prof. José Luiz mas não conseguiu. O professor Francisco disse então que indicou o nome do 63 

prof. Ângelo para comissão e queria registrar em reunião o AD REFEREDUM, colocou em 64 

votação a indicação, tendo sido APROVADO por UNANIMIDADE. 4.3 – SOLICITAÇÃO 65 

DE PARECER DO CPROD SOBRE EXPANSÃO UNIVERSITÁRIA – O professor 66 

Francisco disse que  CPROD recebeu da SINDUNIVASF um ofício solicitando o parecer do 67 

colegiado acerca de algumas informações sobre a expansão. o professor Francisco disse que 68 

se reuniu com a comissão de alteração do PPC para fazer um estudo quanto as perguntas 69 

feitas, o professor Francisco disse que na matriz do curso de EP do campus Juazeiro  tem uma 70 

carga horária de 3915 horas, destas subtraíram as horas de estágio 240 obrigatório, TFC 71 

Monografia 180, mas 30 horas são atribuídas as professores orientadores, e horas eletivas, que 72 

somaram um total 510 horas que diminuídas da carga horária total  fica uma carga horária  73 

3405, menor que o teto proposto pelo MEC, que é de 3.600, responderia a uma pergunta, 74 

atendendo na perspectiva estudada.  O professor Francisco informou que não possui a matriz 75 

do outro curso proposto, mas  baseando-se  no curso da Facape há disciplinas em comum em 76 

cerca de 300 horas do curso de Ciência da Computação que se podem atender os dois. o 77 

professor José Luiz disse que o Engenheiro Mecânico ficaria sobrecarregado com 360 horas. 78 

O professor Carlos Freitas perguntou se essa simulação seria para uma oferta anual, o 79 

professor Francisco respondeu que o estudo foi feito para uma oferta anual. O professor 80 

Francisco, disse que esse foi um estudo rápido, não aprofundado. O professor Francisco disse 81 

que teria duas sugestões para divisão de professores: 7 professores de Engenharia de Produção 82 

e 4 professores da área comum com o outro curso, ou 6 professores de Engenharia de 83 

Produção e 5 de da área comum com o outro curso, disse também que a comissão poderia 84 

estudar melhor esse caso, pois está próximo também do acordo proposto pelo MEC. O 85 

professor Francisco ainda disse que se fosse dois cursos de engenharia daria para combinar 86 

melhor as disciplinas. O professor Paulo Pereira Concordou. O professor José Luiz perguntou 87 

qual foi a carga horária para o professor que o estudo se baseou, o professor Francisco 88 

respondeu que tanto com carga horária de 120 h quanto 150h, o professor José ainda disse que 89 

há áreas que tem desequilíbrio, pois há sobrecarga para algumas áreas e para outros ficam 90 

sobra como o caso do Químico e o Advogado. O prof. Paulo disse que não vê relação entre os 91 

cursos que estão previstos para ser ofertados, se fosse três cursos talvez otimizasse a 92 

distribuição de carga horária, ele disse que não há dúvidas que se deve ter expansão do 93 
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campus, mas que deveria ser melhor estudado qual seria o curso a ser ofertado, ele disse que 94 

tem percebido pelos comentários que Engenharia de Produção é o curso mais provável a ser 95 

ofertado no campus Salgueiro, mas que deveria ser estudado um curso que tivesse mais 96 

relação. O prof. Antônio Crisóstomo disse que por isso que é bom a discussão, o professor 97 

disse que o colegiado pode aprovar a decisão com decisão, ou pode aprovar com ressalvas, e 98 

fazer as sugestões necessárias. O professor Crisóstomo disse que se for analisar bem que não 99 

tem necessidade de algumas disciplinas, que se observar a carga horária do curso na primeira 100 

matriz era menor comparando com a que está vigente hoje. O professor Francisco disse que a 101 

resposta que se deve dar ao SINDUNIVASF é que não se tem conhecimento da matriz do 102 

outro curso e nem se a matriz do curso de Engenharia de Produção do curso de EP de Juazeiro 103 

se aplicaria na cidade de Salgueiro. O professor Crisóstomo disse que acha o curso de 104 

Juazeiro poderia apresentar uma proposta de matriz curricular para o curso de Salgueiro. O 105 

professor Francisco foi contrário à proposta pois acredita que o CPROD só deve se manifestar 106 

se provocado pela administração superior. o professor Francisco Pinheiro disse que a última 107 

pergunta é a que se o quantitativo de professores atenderia à matriz curricular. o prof. Paulo 108 

disse que é impossível de responder pois os professores aqui dão aula em outros cursos. o 109 

Professor Francisco Pinheiro disse que ia construir um texto com a resposta ao 110 

SINDUNIVASF e encaminharia para os professores para aprovação. o professor Francisco 111 

colocou em votação a sugestão de construção de um texto para resposta, tendo sido 112 

APROVADO por UNANIMIDADE.  4.4 - ASSUNTOS DO NDE – PROCESSO DE 113 

DESLIGAMENTO – 4.4.1- FABIO TALLES DE QUEIROZ SÁ – Após o professor Nildo 114 

Cassundé analisar o processo que tem por motivo de desligamento ter cursado a disciplina 115 

Geometria Analítica ( MATM0047) por quatro vezes ou mais, sem a obtenção de créditos e a 116 

justificativa do discente, o professor Nildo Cassundé sugeriu a manutenção do desligamento. 117 

O professor Francisco Pinheiro colocou em votação a sugestão, tendo sido REPROVADO 118 

pela MAIORIA e 06 abstenções. 4.5 – DEFINIÇÃO DE EVENTO PRIORITÁRIO PARA 119 

PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS: O professor Francisco Pinheiro informou que XXXVII 120 

Encontro Nacional de Engenharia de Produção – ENEGEP será o principal evento de 121 

Engenharia de Produção que vai acontecer no Brasil em 2017 e será sediado em Joinville-SC 122 

no período de 10 a 13/10/2017. O professor Francisco Pinheiro sugeriu a votação para que o 123 

ENEGEP seja o evento prioritário para a participação de professores com a cota do colegiado 124 
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que foi APROVADO por UNANIMIDADE. PALAVRA LIVRE: Sem mais discussões. E, 125 

assim, eu, Juliana Hermogens do Nascimento Lima, redigi a presente ata que, após leitura, 126 

será assinada por mim e por todos os membros do Colegiado, presentes na reunião. 127 
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