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1

Ao décimo sétimo dia do mês de novembro, do ano de dois mil e quatorze, às 13h30min, na

2

sala 403 do Centro de Tecnologia, reuniu-se ordinariamente, o Núcleo Docente Estruturante do

3

Curso de Engenharia de Produção, sob a presidência do Prof. Andreas Dittmar Weise, para

4

deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1. Leitura e Aprovação das atas n° 08/2014; 2.

5

Revisão final textos e encaminhamentos; 3. Assuntos Gerais. Estiveram presentes os

6

professores Andreas Dittmar Weise, Marcelo Battesini, Marcelo Hoss, Morgana Pizzolato e

7

Vinícius Jacques Garcia e a Pedagoga Simoni como convidada. O Prof. Andreas deu início à

8

reunião. 1. Leitura e Aprovação das atas n° 08/2014. A ata foi aprovada com as alterações

9

sugeridas. 2. Revisão final textos e encaminhamentos. Foi decidido não revisar os textos

10

introdutórios do PPC, pois eles precisam ser mais bem revisados em reuniões de trabalho

11

antes de serem trazidos para aprovação. Em relação aos encaminhamentos foi verificado junto

12

a PROGRAD que se a tramitação da mudança do currículo ocorrer até maio de 2015 o

13

currículo novo entra em vigor para a turma que entrar em 2016. Outro encaminhamento

14

importante é a definição de como acontecerá a adaptação curricular a qual foi definida como

15

segue: alunos com ingresso a partir de 2013/02 serão adaptados ao currículo novo; alunos com

16

ingresso entre 2009/02 e 2012/02, com formatura provável até 2017/01, permanecerão no

17

currículo vigente, sendo que a última oferta do 10º semestre ocorrerá em 2017/01; os alunos

18

que não se enquadram nos dois critérios anteriores deverão se adaptar ao currículo novo. A

19

pedagoga Simoni também passou mais informações sobre a adaptação curricular. De acordo

20

com ela (por meio de consulta ao DERCA) o currículo de vinculação refere-se ao Curso e não a

21

versão do Curso. Isso significa que, quando da oferta de disciplinas comuns nas matrizes

22

curriculares vigente e proposta, vocês podem ofertar uma disciplina do currículo proposto e dar

23

aproveitamento aos alunos do currículo vigente, reduzindo impactos no trabalho docente. É

24

importante mencionar essa sistemática na adaptação curricular do PPC novo, no sentido de

25

que, quando necessário e possível, disciplinas do currículo proposto poderão ser cursadas com

26

aproveitamento no currículo vigente. 4. Assuntos Gerais. Foram definidas tarefas a ser

27

executadas para dar andamento a revisão do PPC conforme segue: fazer um levantamento de

28

como os alunos do curso estão (mapa) de forma a verificar quantos alunos terão que fazer a

29

adaptação ou não e preencher o formulário no PPC explicando a adaptação (professora

30

Morgana e Professor Marcelo Battesini); revisar os textos iniciais do PPC (professor Marcelo

31

Hoss); revisar as disciplinas que faltam ter programa e bibliografias atualizadas (Professor

32

Andreas). Também foi decidido sobre o cronograma das próximas atividades do NDE que ficou

33

assim estabelecido: dia 24/11 – reunião de trabalho; dia 01/12 – reunião de trabalho; dia 08/12

34

– reunião ordinária (feriado) e dia 09/12 – reunião ordinária para aprovar a ata anterior. Com

35

isso será possível o colegiado do curso marcar uma reunião ainda esse ano para iniciar a

36

revisão do PPC proposto pelo NDE. Nada mais tendo a constar, foi lavrada a presente ata que

37

vai assinada pelo Prof. Andreas Dittmar Weise, Presidente do Núcleo Docente Estruturante do

38

Curso de Engenharia de Produção.

