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Ao vigésimo terceiro dia do mês de maio de dois mil e sete, em primeira chamada às 1

14h00min, iniciou-se a Assembléia Geral Extraordinária  da ABEPRO – Associação 2

Brasileira de Engenharia de Produção para submissão à Plenária do novo texto do Estatuto. 3

Fazendo uso da palavra, o Presidente da Assembléia, Prof. Osvaldo Luiz Gonçalves 4

Quelhas, convidou os membros da diretoria presentes na ocasião, Professores Paulo 5

Maurício Selig, Vagner Cavenaghi, Régis da Rocha Motta, Francisco Soares Másculo, 6

Vanderli Fava de Oliveira, Sérgio Eduardo Gouvêa da Costa para comporem a mesa. Em 7

segunda chamada após 30 minutos deu-se início a assembléia extraordinária para aprovação 8

do Estatuto. O Prof. Vagner Cavenaghi faz um relato sobre o andamento da escolha do 9

local para realização o ENEGEP 2008, que provavelmente será realizado na cidade de São 10

Paulo, estando ainda em  negociação o local exato. O Prof. Osvaldo Quelhas faz um convite 11

a todos os presentes para que participem do ENCEP 2008 que será realizado na cidade do 12

Rio de Janeiro. A data e o local exato serão amplamente divulgados entre os coordenadores 13

de cursos do Brasil. O Prof. Luciano Nadler Lins é convidado a compor a mesa para 14

convidar todos a participarem do ENCEP 2009, que será realizado em Pernambuco e terá 15

organização local da UFPE – Univ. Federal de Pernambuco. O Prof. Sérgio Gouvêa 16

convida a comunidade para participar do  ENEGEP 2007, em Foz do Iguaçu de 09 a 11 de 17

outubro de 2007, a ser realizado no Centro de Convenções do Hotel Bourbon. O Prof. 18

Gouvêa destaca que as atividades de Consórcio Doutoral estarão acontecendo um dia antes 19

do início das atividades do ENEGEP e, uma oportunidade para os doutorandos discutirem 20

aspectos metodológicos de seus projetos de pesquisa com professores de programas de pós-21

graduação em Engenharia de Produção, bem com outros doutorandos que estejam usando 22

metodologias similares no desenvolvimento de suas teses. O Prof. Quelhas, faz um rápido 23

relato sobre as discussões para elaboração de  Prova Unificada de acesso à Pós-graduação 24

que estão acontecendo nos Grupos de Trabalho de Coordenadores de Pós-graduação em 25

engenharia de produção. Esta discussão está sendo coordenada  pelo Prof. Leydervan 26

Xavier (CEFET-RJ). O Prof. Kazuo Hatakeyama fez um relato sobre a aprovação do 27

movimento financeiro de 2006, a partir da análise do Conselho Fiscal. O Prof. Fernando 28

Laurindo faz um relato sobre as atividades do Núcleo Editorial da ABEPRO, informando 29

que estão sendo estudados os critérios de escolha dos editores.Deu –se então inicio a pauta 30

da reunião que é submeter à plenária a proposta do novo Estatuto, o Prof. Paulo Maurício 31

Selig, apresenta as modificações sugeridas para o Estatuto da ABEPRO.Este estatuto ficou 32

disponível no site da ABEPRO, para sugestões, desde o último ENEGEP em outubro de 33

2006, quando foi proposta a alteração.Por exigências legais, inserção do art.1, quando a 34

sede, em virtude, do art. 54, inciso I, do Código Civil, adequação aos novos fins da 35

ABEPRO,  o estabelecimento de uma nova configuração Administrativa,  estabelecimento 36

de uma nova configuração de Associados, ajuste no processo eleitoral e uma nova 37

configuração administrativa sobre a fixação dos valores da anuidades.Esse pontos citados 38

levaram a alteração do  Estatuto. Os pontos discutidos  e aprovados foram : No artigo 3 39

inciso III referente a Associação Individual que foi incluído os alunos de graduação de 40

qualquer tipo de formação superior que comunguem do mesmo objetivo da ABEPRO,do 41

conselho fiscal , artigo 15 inciso I – dar parecer sobre aquisições e inciso II dar pareceres 42

sobre as prestações de contas apresentadas pela Diretoria Executiva e representações 43

Regionais, quando for o caso e da representações regionais, artigo 18 parágrafo segundo – a 44

gestão da representação regional atenderá ao modelo organizacional e gerencial 45
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estabelecido pelo presidente da ABEPRO , sendo ouvida a sua diretoria executiva. O 46

estatuto, nos termos em que se encontra, foi aprovado por unanimidade pela Assembléia47

Extraordinária. Nada mais havendo, eu, Adriano Augusto Teixeira de Lima, secretário da 48

ABEPRO lavrei a presente Ata, cujo término se deu às 16:40h.49
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