
 

   

 

  

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 17 de fevereiro de 2022. 
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No dia dezessete do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às 09 horas, em ambiente 

virtual criado a partir do aplicativo Microsoft Teams, em atenção à Portaria nº 

090/2020/GR/REITORIA/UFPB, e tendo em vista a necessidade de isolamento social 

criada pelo avanço da pandemia de COVID-19, realizou-se a primeira Reunião Ordinária 

do Colegiado de Curso, sob a presidência do professor Hugo Kramer. Estiveram presentes 

os professores: Cláudia Fabiana Gohr, Luciano Costa Santos, Luiz Bueno da Silva, Maria 

Christine Werba Saldanha, Maria Silene Alexandre Leite, Paulo Rotella Júnior, Rogério 

Peruchi e o servidor técnico-administrativo Vinícius Pinagé Alves de Lima e os 

representantes discentes Williane Oliveira e Arthur Leandro Pires. Havendo número 

regimental de participantes o Senhor presidente iniciou a reunião agradecendo a presença 

de todos e passando aos avisos iniciais. 1) A prof.ª Christine apresentou dúvida acerca de 

como será o cadastro, no SIGAA, das turmas do PPGEPS. Ficou esclarecido que em 

virtude da decisão do Colegiado em 2021, o ensino remoto iria até o dia 31/03/2022, e o 

ensino presencial a partir de 01/04/2022, não há qualquer problema em cadastrar turmas 

com o local indicando “Ensino Remoto” ou outras menções que não correspondam a locais 

físicos. 2) Calendário Sucupira: todos foram informados de que até 31/03/2022 dados 

cadastrais, docentes, discentes e defesas devem ser atualizados na plataforma Sucupira. 

Ainda há um prazo interno da PRPG ainda a ser divulgado. 3) A professora Cláudia 

apresentou possibilidade de requerimento, por parte do PPGEPS, de criação de um curso 

de doutorado, através de APCN. O prazo da CAPES para apresentar APCN é 29/04/2022, 

podendo haver, ainda, prazo interno da PRPG a ser divulgado. Além disso, ficou decidido 

que a discussão sobre o APCN de doutorado será feita em reunião extraordinária, podendo 

configurar algumas das ações do planejamento estratégico para 2022. 3) Todos foram 

questionados acerca de qual seria o melhor dia para a realização de reunião extraordinária 

de planejamento estratégico (PEnSA 2022), discussão após a qual, sem mais avisos, 

passou-se à ordem do dia. Deliberação: 1. Apreciação da ata da 9ª e 10ª reuniões 

ordinárias de 2021: sem discussões, as atas foram postas em regime de votação e 

aprovadas por unanimidade. 2. Apresentação do relatório do processo de seleção do 

PPGEPS para ingresso em 2022: o prof. Luciano Santos apresentou o relatório, 

deixando-se discussões para o próximo item da pauta, este de deliberação. 3. 

Homologação da atribuição de orientadores aos aprovados no processo de seleção do 

PPGEPS para ingresso em 2022: a lista previamente elaborada pela comissão de seleção 

com a sugestão de orientadores para os aprovados no processo seletivo, foi aprovada por 

unanimidade. 4. Homologação de calendário para matrículas de alunos especiais para 

o semestre letivo 2022.1: debatida a necessidade de precedência, em relação ao período 

de matrículas, do período de inscrições para candidatos a aluno especial, proposta de 

inscrições para 24 e 25 de fevereiro foi aprovada por unanimidade. 5. Divisão de créditos 

das disciplinas de seminários II e III: proposta apresentada pelo prof. Paulo Rotella no 

sentido de que os créditos das referidas disciplinas, no semestre atual, fossem divididos da 

seguinte maneira: os professores Paulo Rotella, Hugo Kramer e Luciano Santos, cada um, 
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ficará responsável por 1 crédito em Seminários de Pesquisa II, enquanto que os professores 

Rogério Peruchi, Maria Silene e Maria Christine, cada um, acumulou 1 crédito na 

disciplina Seminários de Pesquisa III. Após ser colocada em regime de votação, a proposta 

foi aprovada por unanimidade. 6. Processos nº 23074.127020/2021-59 (João Gabriel 

Santos), 23074.127041/2021 (Raíssa Schneweiss) e 23074.010412/2022-46 (Natália 

Machado da Silva) - prorrogação de prazo de conclusão do mestrado. Relatora: 

Silene Leite: Quanto aos processos nº 23074.127020/2021-59 e 23074.127041/2021, 

foram aprovados por unanimidade. O processo de nº 23074.010412/2022-46 teve decisão 

desfavorável ao pleito, por falta de documentos aptos a instruir o pedido, sendo o parecer 

aprovado por unanimidade. 7. Processo nº 23074.010403/2022-95, de aproveitamento 

de estudos da aluna Andressa Kelly Nunes. Relator: Rogério Peruchi: no parecer, o 

aproveitamento foi deferido em um total de 4 créditos e nota 9,2. Em regime de votação, 

foi aprovado por unanimidade. 8. Processo 23074.010931/2022-31, de validação do 

relatório de estágio de docência da aluna Séfora Maria Nunes Soares. Relatora: 

Maria Christine Werba: parecer favorável foi apresentado, sendo o pedido aprovado por 

unanimidade. 9. Deliberação de data para recepção de calouros 2022: proposta da prof.ª 

Cláudia Gohr, no sentido de que haja uma recepção aos novos discentes do PPGEPS no 

dia 08/03/2022, às 15h, durante a primeira aula de Seminários de Pesquisa, foi votada e 

aprovada por unanimidade. 10. Processo nº 23074.011186/2022-03 - Deliberação sobre 

relatório de atividades - comissão de bolsas: após leitura, pelo prof. Hugo Kramer, do 

relatório da comissão de bolsas, este foi aprovado por unanimidade, com manutenção de 

9 bolsas e recomendação cancelamento de 2 bolsas. 11. Deliberação sobre o relato das 

orientações dos alunos não-bolsistas. Item retirado de pauta, por unanimidade, sendo 

este ponto inserido na próxima reunião ordinária do PPGEPS. Finalização: nada mais 

havendo a tratar, o Senhor 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, o Presidente e demais conselheiros. 

  

Hugo Harry Frederico Ribeiro Kramer - Presidente 

Vinícius Pinagé Alves de Lima – Representante Técnico-Administrativo 

Cláudia Fabiana Gohr  

Maria Christine Werba Saldanha 

Maria Silene Alexandre Leite 

Paulo Rotella Júnior 

Williane de Oliveira Silva Soares – Representante Discente 

Arthur Leandro Guerra Pires – Representante Discente  
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