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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DE 

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO. AOS SEIS DIAS DO MÊS DE 

JULHO DO ANO DE DOIS MIL E DEZESSEIS, ÀS QUARTORZE 

HORAS , NA SALA DO COLEGIADO DO CURSO DE 

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO VALE DO SÃO FRANCISCO, CAMPUS JUAZEIRO, SOB A 

PRESIDÊNCIA DO PROFESSOR FRANCISCO ALVES 

PINHEIRO, COORDENADOR DO CURSO, ESTIVERAM 

REUNIDOS OS SEGUINTES PROFESSORES MEMBROS DO 

COLEGIADO: ALEX VIEIRA ALVES, ANA CRISTINA 

GONÇALVES CASTO SILVA,  CARLOS ANTONIO FREITAS DA 

SILVA, FABIANA GOMES DOS PASSOS, FRANCISCO 

RICARDO DUARTE, VIVIANNI MARQUES LEITE DOS 

SANTOS. DISCENTES REPRESENTANTES: MAYCKLLA 

RÂNDREA R. G. DA PURIFICAÇÃO, PEDRO VIEIRA SOUZA 

SANTOS, POLLYANA GUSMÃO DA COSTA, WENDELL 

RAMON BARBOSA MACHADO. FALTA JUSTIFICADA: 

ANGELO ANTONIO MACEDO LEITE, ANTONIO PIRES 

CRISOSTOMO, BETO ROBER BAUTISTA SAAVEDRA, EDSON 

TETSUO KOGACHI, JOSÉ LUIZ MOREIRA DE CARVALHO, 

LUCIMAR PACHECO GOMES DA ROCHA, NILDO FERREIRA 

CASSUDÉ JÚNIOR, MARCIO PAZETTI, PAULO JOSÉ PEREIRA 

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

tratava de uma reunião extraordinária. COMUNICAÇÃO:  O professor Francisco Pinheiro 

informou que a reunião era para dar prosseguimento aos pontos da reunião angterior. 

EXPEDIENTE: O professor Francisco Pinheiro sugeriu fazer inversão de pauta discutir o 

ponto Pedido de reintegração de discente ao curso como primeiro ponto de pauta e 

Atualização do Regulamento de TFC: Projeto e Monografia como terceiro ponto de pauta. 

Colocado em votação, foi APROVADO por UNANIMIDADE. 4.1 ASSUNTOS DO NDE 

– REINTEGRAÇÃO DE DISCENTE AO CURSO – O professor Francisco Pinheiro 
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disse que no dia 01 de Julho de 2016 onde estava em reunião com o D.A para fazer o 

levantamento das necessidades dos alunos formandos para  o planejamento das disciplinas 

do período 2016.2  tomou conhecimento de que o discente Rapahel de Sousa Maia Filho, 

que está em mobilidade estudantil pelo Ciências sem Fronteiras, está desvinculado do curso 

e da UNIVASF.  Informou que fez o levantamento para ver se foi feito os procedimentos 

para o aluno estar matriculado no curso. O professor disse que foi encontrada a solicitação 

de matrícula vínculo do aluno, feita por email e a solicitação do CPROD encaminhada à 

ARII, tendo o protocolo de recebimento dos documentos. o professor Francisco Pinheiro 

disse que entrou em contato com a PROEN e eles recomendaram  que fosse discutido na 

reunião a reintegração do discente. Colocado em discussão, não havendo interessado em 

discutir, a reintegração do aluno foi posta em votação tendo sido APROVADA por 

UNANIMIDADE. 4.2. ASSUNTOS DO NDE - Criação do curso de Especialização em 

Gestão de Sistemas Agroindustriais - O Professor Francisco Pinheiro lembrou que em 

reunião ordinária de novembro/2015 o CPROD deliberou pela criação de uma comissão para 

elaborar uma proposta de mestrado para o Colegiado. Constituída inicialmente pelos 

professores Francisco Pinheiro, José Carvalho e Ângelo Leite, vindo o Professor Ricardo 

Duarte se juntar ao grupo posteriormente. Informou ainda que a proposta de criação do curso 

de "Especialização em Gestão de Sistemas Agroindustriais" tem como objetivo capacitar 

profissionais para uma melhor compreensão e atuação no setor; aprofundar conhecimentos a 

respeito dos processos de gestão agroindustrial; desenvolver habilidades para a tomada de 

decisão em sistemas agroindustriais; desenvolver habilidades para a gestão otimizada de 

recursos humanos, materiais, tecnológicos, financeiros e ambientais; desenvolver 

habilidades para a realização de estudos e pesquisas voltadas para os sistemas 

agroindustriais; aproximar o meio produtivo à academia, de forma a tornar conhecidas as 

competências desenvolvidas na Engenharia de Produção, facilitando o acesso de nossos 

egressos ao mercado de trabalho na agroindústria regional; e, contribuir na capacitação do 

corpo docente do Colegiado de Engenharia de Produção para a orientação de trabalhos 

acadêmicos a nível da pós-graduação, com vistas à construção de uma proposta futura de um 

programa de pós-graduação Strictu Sensu. O Coordenador explicou ainda que o curso será 

presencial, gratuito e em período pós-laboral. Aberta a discussão, não tendo havido inscritos, 
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o coordenador encaminhou a votação da criação do curso de especialização em gestão de 

sistemas agroindustriais, tendo sido APROVADA POR UNANIMIDADE. 4.3 -  

ATUALIZAÇÃO DO REGULAMENTO DE TFC: PROJETO E MONOGRAFIA -  O 

professor Francisco Pinheiro relembrou quais foram os artigos que foram discutidos na 

reunião anterior e deu prosseguimento aos próximos pontos a serem discutidos. Foi sugerido 

retirar o quarto parágrafo do sétimo artigo. Colocado em votação foi APROVADO por 

UNANIMIDADE. No item II do oitavo artigo foi sugerido exclusão do termo "problema". 

Colocado em votação foi APROVADO por UNANIMIDADE. O professor José Luiz 

sugeriu inserir um segundo parágrafo no artigo décimo primeiro " Os estudantes que, em 

casos excepcionais, queiram trocar de orientador, poderão manter o mesmo Plano de 

Trabalho previamente aprovado na disciplina de Projeto de TFC, desde que haja uma 

concordância formal do primeiro orientador. Caso não haja essa concordância, os 

estudantes deverão desenvolver um novo projeto de TFC e submeter a uma comissão 

composta por três membros do Colegiado de Engenharia de Produção, constituída por 

professores da área em que será desenvolvido o projeto, até a quarta semana do período 

letivo, que, caso aprovado, deverá ser entregue ao Coordenador de TFC- Monografia."  O 

professor Alex sugeriu refazer a redação . " § 2° – O estudante que, em casos excepcionais, 

queira trocar de orientador, poderá manter o mesmo Plano de Trabalho previamente 

aprovado na disciplina de Projeto de TFC, desde que haja uma concordância formal do 

primeiro orientador: I. Caso não haja essa concordância, o estudante deverá desenvolver 

um novo projeto de TFC e submetê-lo a uma comissão composta por três membros do 

Colegiado de Engenharia de Produção, constituída por professores da área e/ou áreas afins 

ao projeto; II. Tal alteração só será admitida até a quarta semana do período letivo." Sem 

mais discussões foi colocado em votação tendo sido APROVADO por UNANIMIDADE.  

PALAVRA LIVRE: Não mais havendo quórum o Coordenador do CPROD deu por 

encerrada a reunião. E, assim, eu, Juliana Hermogens do Nascimento Lima, redigi a presente 

ata que, após leitura, será assinada por mim e por todos os membros do Colegiado, presentes 

na reunião. 

 


