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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE1

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO. AOS QUINZE DIAS DO2

MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE DOIS MIL E3

DEZESSETE, ÀS 14 HORAS, NA SALA DO COLEGIADO4

DO CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO DA5

UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO6

FRANCISCO, CAMPUS JUAZEIRO, SOB A PRESIDÊNCIA7

DO PROFESSOR FRANCISCO ALVES PINHEIRO,8

COORDENADOR DO CURSO, ESTIVERAM REUNIDOS9

OS SEGUINTES PROFESSORES MEMBROS DO10

COLEGIADO: ANA CRISTINA GONÇALVES CASTRO11

SILVA, ANTONIO PIERES CRISOSTOMO, JOSÉ LUIZ12

MOREIRA DE CARVALHO, FRANCISCO RICARDO13

DUARTE, ANGELO ANTONIO MACEDO LEITE,14

VIVIANNI MARQUES LEITE DOS SANTOS, NILDO15

FERRERIA CASSUNDÉ JUNIOR, MARCIO PAZZETI,16

JOÃO ALVES SILVA JUNIOR, PAULO JOSÉ PEREIRA,17

DENILTON DE CASTRO SANTANA. DISCENTES18

REPRESENTANTES: AILTON ABEL R. SANTOS, CIRO19

HENRIQUE  DE ARAUJO FERNANDES, PEDRO VIEIRA20

SOUZA SANTOS. FALTA JUSTIFICADA: BETO ROBER21

BAUTISTA SAAVEDRA22

Havendo número legal, O senhor coordenador declarou aberta a sessão informando que23

se tratava de uma reunião ordinária.24

1.COMUNICAÇÃO: O discente Pedro Vieira, coordenador do VII SEPVASF, informou que25

já tem quase 150 artigos submetidos, de várias universidades Federais do Brasil, Marinha,26

Petrobras, entre outras. O professor Ricardo Duarte disse que na disciplina de Projeto de TFC27

os prazos de defesa podem ser na última semana de Abril. O professor Nildo Cassundé28

informou que esta participando da CPCD, e que não pode relatar o que é discutido lá, mas ele29

gostaria de informar que está havendo um grande índice de furtos de equipamentos na30

universidade, solicitando que os professores tenham certo cuidado com patrimônio da31
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universidade, principalmente dos laboratórios. O mesmo aconselhou que somente devem ter32

acesso alunos que participam de alguma atividade com os professores responsáveis dos33

laboratórios. O professor Francisco Pinheiro apresentou o novo professor João Alves,34

professor de Matemática, que ocupará a vaga do professor Felipe Wergete. 2.EXPEDIENTE:35

O professor Francisco Pinheiro abriu para exclusão ou inclusão de pauta, não houve inscritos.36

A professora Vivianni disse que a PROEX solicitou que fossem encaminhados os nomes do37

coordenador e vice-coordenador da disciplina de estágio. Como o CPROD não tem vice-38

coordenador de estágio, o professor Francisco Pinheiro solicitou esta inclusão de pauta para39

eleição. 3. APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO JANEIRO DE 2017: O Professor40

Francisco Pinheiro informou que pelo curto tempo da reunião de Janeiro para a reunião de41

fevereiro não houve tempo de finalizar ata, então será trazida na próxima reunião para42

aprovação. 4.ORDEM DO DIA: 4.1 DISCUSSÃO DE NORMA DE ESTÁGIO43

SUPERVISIONADO DO CPROD - A professora Vivianni Marques informou que na44

reunião de dezembro foi discutida essa norma e que já havia alguns pontos em avanço na45

discussão. O professor Francisco informou que o documento realmente tinha sido discutido na46

reunião  de dezembro porém o documento estava em PDF e  que as sugestões seriam enviadas47

por email. A professora Vivianni Marques informou que era bom ver na ata de dezembro pois48

como ela não tinha anotado e para não ser discutido novamente esse ponto. O professor49

Francisco Pinheiro concordou e foi discutir o próximo ponto. 4.2 – DISCUSSÃO DO50

BAREMA DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES - O professor Francisco Pinheiro51

disse que na reunião de dezembro ficou decidido que os conselheiros que tivessem sugestão52

de alteração deveriam encaminhá-las por email para a professora Vivianni Santos. Disse que a53

única enviou sugestões foi a professora Ana Castro. A professora Vivianni apresentou o54

barema com a sugestões: Monitor em eventos com 1,0 ponto, Organização de eventos antes55

era 1,0/evento  e agora para 1,5/evento,  Autor de livro 12,0 pontos/livro,  Autor de capítulo56

de livro 8,0 pontos/capítulo, Organização de livro 10,0 pontos/livro -> 6,0 pontos/livro ,57

Artigo em periódico 15,0 pontos/artigo com Qualis A ou B10,0 pontos/artigo com Qualis58

C5,0 pontos/artigo com Qualis abaixo de C, 15,0 pontos/artigo com Qualis A10,059

pontos/artigo com Qualis B7,0 pontos/artigo com Qualis C, 5,0 pontos/artigo com Qualis60

abaixo de C ou sem qualis, Depósito de patente 13,0 pontos/patente, Registro de Software 13,061

pontos/software, Participação em empresa júnior 2,0 pontos/semestre Cursos para formação62
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complementar com no mínimo 20 horas 4,0 pontos/curso - Até 12,0 pontos pelo conjunto,63

Estágio (extracurricular) não obrigatório acima de 240 h com assinatura de termo de64

compromisso 10,0 pontos/240h -> 10,0 pontos. A professora Vivianni Santos disse que65

muitos alunos quando são monitores em eventos que utilizar dentro do campos organização de66

eventos, mas que a monitoria em eventos é um auxilio ao pessoal da organização, por isso ela67

sugeriu criar o monitor em eventos tem essa atividade com 1,0 pontos e Organização de68

Eventos tendo subindo a pontuação de 1,0 para um 1,5. O professor Francisco Pinheiro disse69

que ia votar por partes. Encaminhou para a votação a inserção de Monitor em eventos com 1,070

ponto, tendo sido aprovado por unanimidade. O professor Marcio Pazzeti sugeriu que os71

artigos em periódico com Qualis A ficasse com  15 pontos, Qualis B com 12  e que os artigos72

com Qualis C ou abaixo tivessem uma pontuação de 8,0, pois ele entende que dá menos73

trabalho publicar um artigo nesta classificação que publicar um capítulo de livro para ficar no74

mesmo nível de autor de capítulo de livro. O professor Francisco Pinheiro encaminhou a75

sugestão do prof. Márcio Pazzeti para votação, tendo sido APROVADO por MAIORIA, com76

dois votos contrários. O professor Francisco Pinheiro perguntou a professora Vivianni Santos77

se havia no barema depósito de patente e registro de Software, a professor Vivianni informou78

que não, tendo sido inserido agora para estimular os alunos. A professora ainda disse que a79

pontuação dessas duas atividades está entre a pontuação dos artigos com Qualis A e Qualis B.80

O professor Francisco Pinheiro encaminhou para votação, tendo sido APROVADO pela81

Maioria, com um voto contrário. A professora Vivianni disse que cursos com carga horária82

mínima de 20 horas ela atribuiu 3 pontos, sendo no máximo 12 pelo conjunto. O professor83

Francisco Pinheiro encaminhou para votação, tendo sido APROVADO por UNANIMIDADE.84

Quanto ao estágio, a professora Vivianni disse que no barema anterior  a cada 240 horas de85

estágio o aluno teria direito a 10 pontos, e que isso causou alguns problemas, como o caso de86

um aluno que tinha mais de 2.000 horas de estágios e quis utilizar para mais de uma atividade.87

Informou ainda que está bem claro no barema que o estágio que poderá ser utilizado para88

dispensar disciplinas eletivas e optativas é o Estágio Extracurricular e que este terá uma89

pontuação de 10 pontos a partir de 240 horas. O professor Francisco encaminhou para90

votação, tendo sido APROVADO por UNIMIDADE. 3.2 – ASSUNTOS DO NDE –91

PROCESSOS DE DESLIGAMENTO – O professor Francisco Pinheiro distribuiu os92

processos entre os professores presentes para análise. 3.2.1 – JOÃO OLIVEIRA NEVES93
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NETO – Após a professora Ana Castro analisar o processo que tem como motivo a não94

obtenção de créditos por quatro vezes ou mais na disciplina Física Teórica I ( FISC0036). A95

professora Ana castro disse que apesar do processo de desligamento ser reincidente, o aluno96

anexou em seu requerimento atestados médicos que comprovam que ele está com problema97

de saúde, a professora Ana sugeriu então o religamento do discente. Após abrir para98

discussão, e não tendo quem discutir, o professor Francisco Pinheiro, colocou em votação,99

tendo sido APROVADO por UNANIMIDADE. 3.2.2 – DANIELLE BARROS DE SOUZA100

- Após o professor Antônio Crisóstomo analisar o processo que tem como motivo a não101

obtenção de créditos por quatro vezes ou mais na disciplina Álgebra Linear (MATM0046) e a102

justificativa da discente, o professor sugeriu o religamento da discente. O professor Francisco103

Pinheiro colocou em votação, tendo sido APROVADO por UNANIMIDADE. 3.2.3 –104

GABRIEL NOGUEIRA CAVALCANTE SANTOS – Após o professor Ricardo Duarte105

analisar o processo que tem como motivo a não obtenção de créditos em dois semestres106

consecutivos e a justificativa do discente, o professor Ricardo Duarte,  sugeriu a manutenção107

do desligamento do discente. Após abrir para discussão, e não tendo quem discutir, o108

professor Francisco Pinheiro colocou em votação, tendo sido APROVADO pela MAIORIA,109

com duas abstenções. 3.2.4 – MICHELE CATARINE GOMES ROCHA – Após o110

professor Márcio Pazzeti analisar o processo que tem como motivo a não obtenção de créditos111

em dois semestres consecutivos e a justificativa da discente,  o professor sugere o religamento112

da discente. Após abrir para discussão, e não tendo quem discutir, o professor Francisco113

Pinheiro colocou em votação, tendo sido REPROVADO pela MAIORIA, com 3 abstenções.114

3.2.5 – ANTONIO FERNANDO SOARES DE ALMEIDA FILHO – Após a professora115

Vivianni Santos analisar o processo que tem como motivo a não obtenção de créditos por116

quatro vezes ou mais na disciplina Algoritmos e Programação (CCMP0016) e a justificativa117

do discente a professora Vivianni Santos, sugeriu o religamento do discente. Após abrir para118

discussão, e não tendo quem discutir, o professor Francisco Pinheiro colocou em votação,119

tendo sido APROVADO pela MAIORIA. 3.3 – CALENDÁRIO ACADÊMICO 2017 – O120

professor Francisco Pinheiro informou que na reunião do CONUNI de fevereiro/2017 entrará121

na pauta a aprovação do Calendário Acadêmico 2017. O professor Francisco informou que122

havia enviado a proposta do calendário por email e perguntou se alguém gostaria de fazer123

alguma sugestão, o professor Paulo Pereira pediu para ver  quando irá retornar as aulas após o124
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recesso do fim de ano. O professor Francisco disse que a proposta inicial para retomar às125

aulas é no dia 22/01/2018, o professor Paulo disse que o calendário está atrasado e começar126

nessa data irá atrasar mais ainda, o professor encaminhou retornar no dia 15/01/2018. A127

professora Ana Castro encaminhou retornar no dia 08/01/2018. O professor Francisco128

Pinheiro colocou em votação a proposta da Professora Ana Castro, retomada em 08/01/2018,129

tendo sido derrotada pela maioria, com 03 votos a favor. Em seguida foi posta em votação a130

retomada no dia 15/01/2018, tendo sido aprovada, 03 votos contra. O professor Francisco131

Pinheiro informou que o colegiado irá encaminhar, na reunião do CONUNI, a retomada  das132

aulas no dia 15/01/2018. PALAVRA LIVRE: Sem mais discussões. E, assim, eu, Juliana133

Hermogens do Nascimento Lima, redigi a presente ata que, após leitura, será assinada por134

mim e por todos os membros do Colegiado, presentes na reunião.135

136

137


