
Ata da 1a Reunião Ordinária do Colegiado de Curso do 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia de 

Produção e Sistemas do Centro de Tecnologia da 

Universidade Federal da Paraíba, realizada no dia 07 

fevereiro de 2020. 
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Aos sete dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, às quatorze horas, 

na Sala “Acácia”, realizou-se a primeira Reunião Ordinária do Colegiado 

de Curso, sob a presidência da professora Cláudia Fabiana Gohr. 

Estiveram presentes os professores: Claudia Fabiana Gohr, Hugo Harry 

Frederico R. Kramer, Luciano Costa Santos, Rogério Santana Peruchi, 

Maria Christine Werba Saldanha, Luiz Bueno da Silva, Maria Silene 

Alexandre Leite e o técnico-administrativo Vinícius Pinagé Alves de Lima. 

Havendo número regimental de participantes a Senhora presidente 

iniciou a reunião. Agradeceu a presença de todos, apresentando o novo 

secretário do Programa, o servidor Vinícius Pinagé Alves de Lima, 

passando depois aos informes iniciais: haveria reunião dia 13/02 às 

14h30 com a Diretoria de Avaliação da CAPES sobre o novo sistema de 

avaliação e o planejamento/autoavaliação do Programa, a ser realizada 

pela PRPG; o Prof. Luciano fez lembrança da possibilidade de utilização 

dos indicadores presentes no SIGAA para o processo de 

planejamento/autoavaliação. Alterações feitas na composição da 

comissão de avaliação, nas quais o Prof. Hugo passa a fazer parte da 

comissão, enquanto a Prof.ª Sandra a deixa para compor a comissão de 

bolsas. 1. Apreciação da ata da 1ª reunião ordinária de 2019 – sem 

discussões, posta em votação e aprovada por unanimidade. 2. 

Discussão sobre limites de admissão de alunos especiais – após 

apresentação da demanda, e sem discussões, ao ser posta em votação, a 

inclusão de pauta foi aprovada por unanimidade. 3. Ordem do Dia. 

Passou-se à pauta. 3.1 Limites para admissão de alunos especiais: 

esclareceu-se que será possível a admissão de alunos de graduação 

como alunos especiais, mediante convite de professor credenciado ao 

Programa, se for participante do programa acadêmico ou grupo de 

pesquisa. 3.2 Adiamento das matrículas do programa: será 
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necessário esperar a portaria de autorização de funcionamento do curso, 

que ainda será publicada no DOU. 3.3 Definição de data para a 

recepção dos calouros: foram expostas ideias de realização de 

palestras com temas como “experiências de pós-graduação”, 

“orientações da secretaria” e “reuniões com os professores das linhas de 

pesquisa”. Data definida para a primeira semana após as matrículas. 3.4 

Análise da versão preliminar da resolução de bolsas: passou para a 

próxima reunião, após envio prévio pela comissão de bolsas. 3.5 

Discussão sobre o processo de seleção do PPGEPS: sem novidades. 

O Prof. Rogério fez os seguintes questionamentos: sobre se seria 

possível abrir outro processo seletivo no meio do ano; constatação de 

que houve muitas reclamações feitas sobre a rigidez quanto à exigência 

de comprovação de proficiência em língua inglesa. Sobre este ponto em 

particular, esclareceu-se que novas diretrizes da CAPES estão exigindo 

que seja da forma com que ocorreu no processo seletivo. Apontou-se 

que será importante para os próximos processos seletivos a  prévia 

divulgação sobre provas de proficiência a serem realizadas em outras 

instituições e na UFPB. Outro questionamento feito sobre se faria sentido 

cobrar taxa de inscrição no início do ano, com a possibilidade de uso dos 

recursos no mesmo exercício, mediante o qual restou pacífico o 

entendimento de que a melhor época para o lançamento de processo 

seletivo com taxa de inscrição seria o início do ano. Fixado o 

compromisso de se publicar notícia fixada no site sobre a necessidade da 

comprovação de proficiência em língua inglesa na seleção com maiores 

informações. 4. Fechamento: nada mais havendo a tratar a Senhora 

Presidente deu por encerrada a Reunião determinando a lavratura da 

presente Ata que é assinada por mim, Vinícius Pinagé Alves de Lima, 

Secretário do PPGEPS, a Presidente e demais conselheiros.  
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