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ANEXO C (CCEP/02/2020) 
 
 
 
O COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA DE 
PRODUÇÃO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, 
RESOLVE1: 
 
 
 
 
 

 
Designar os servidores, técnicos e discentes abaixo relacionados, com seus titulares e suplentes, 
respectivamente, no intuito de promover, executar e fiscalizar no âmbito das atribuições 
conferidas pelo regulamento CCEP/02/2020, tendo em vista os artigos Art. 2º, Art. 3º e Art. 
4º e estando a comissão submetida, para efeitos administrativos e operacionais a este colegiado, 
a ele se reportando, em qualquer circunstância, dentro dos fins para as quais fora criada, 
citamos: 
 
TITULARES DA COMISSÃO: 
 

1. Victor Diogho Heuer de Carvalho, inscrito(a) no SIAPE com o nº 2265452 e 
portador(a) de CPF nº 013.464.484-30, docente do curso de Engenharia de Produção, 
lotado na unidade de Delmiro Gouveia, Campus do Sertão; 

 
2. Giancarlo Lima Torres, inscrito(a) no SIAPE com o nº 2361900 e portador(a) de CPF 

nº 066.121.524-51, técnico (analista) do Núcleo de Tecnologia da Informação, lotado 
no Campus do Sertão; 

 
1 Suplemento conforme aprovação de regulamento e comissão deliberados em atas de reunião 
ordinária em 05/02/2020. 



 

 
3. Débora Justino dos Santos, inscrita sob matrícula SIGAA 15112697, com o CPF nº 

102.853.784-06, discente do curso de Engenharia de Produção, Campus do Sertão, 
Delmiro Gouveia. 

 
 
Podendo ainda, nas faltas, impedimentos ou remanejamentos de horários entre turnos, ou 
simplesmente por mera conveniência entre os respectivos docentes, técnicos e discentes serem 
substituídos por seus respectivos pares suplentes, a saber: 
 
 
 
 SUPLENTES DA COMISSÃO: 
 

1. Francirley Paz da Silva, inscrito(a) no SIAPE com o nº 2269073 – docente das 
Engenharias Civil e de Produção, lotação: Campus do Sertão, Delmiro Gouveia 
 

2. Rute de Jesus Matos, inscrito(a) no SIAPE com o nº 1050777 – assistente em 
administração – técnica da Secretaria de Cursos, lotação: Campus do Sertão, Delmiro 
Gouveia. 

 
3. Gabriel Gomes Moreira, inscrito(a) sob matrícula no SIGAA com 15213440 – 

discente do curso de Engenharia de Produção, Campus do Sertão, |Delmiro Gouveia 
 
 
Fica designado, como presidente desta comissão o Professor Victor Diogho Heuer de 
Carvalho ou seu suplente (em exercício) – e nas suas ausências ou impedimento, o técnico-
administrativo assumirá a coordenação dos trabalhos desta comissão. Esta comissão passa a 
atuar a partir desta data, homologada pelo colegiado, e todas as suas atribuições e 
compromissos administrativos,  no escopo de suas atribuições, ficarão extintos com a 
finalização dos encaminhamentos e assentamentos do processo de consulta para o qual fora 
designada, ao término de todo processo sendo ratificado pelo colegiado do curso. 
 
 
Delmiro Gouveia, 05 de fevereiro de 2020, 
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