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Ao segundo dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, às 17h na sala 236 do
Centro de Tecnologia, ocorreu a assembléia de posse do diretório, com o objetivo de
apresentar aos alunos do curso os integrantes da nova gestão e propostas, sendo
apresentado: modelo de gestão colaborativa, eventos de integração do curso, eventos
acadêmicos, grife do curso e relação aluno/dacep. Estiveram presentes os seguintes
alunos: Lucas Ozonio Moreira de Ataide (presidente), Gabriel Cargnin Stieler (vicepresidente), Ana Luiza Cauduro Poche (diretora de marketing), Eduarda Fagundes
Guarda (diretora de administrativo), Diuliane Thais Neu (staff de marketing), Ismael
Ceolin Lazzarotto (staff de marketing), Débora Bernardy (staff administrativo), Diogo
R. C. Siqueira (staff administrativo), Gabriel Branco (staff administrativo), Giovanna
Soldera, Mikael Queiroz, Teodora Doeler. O presidente Lucas Ozonio iniciou a
assembléia apresentando o diretório e agradecendo a presença de todos que ali estavam,
após isso, passando para as pautas da assembléia. O primeiro ponto foi a apresentação
da gestão, que será feita de forma colaborativa junto aos alunos. Foi ressaltado que desta
forma, todos alunos do curso poderão contribuir com o DACEP, auxiliando na
organização de diversos eventos que podem ser feitos pelo diretório. Relacionado às
atividades de integração dos alunos, determinou-se a não organização da até então
intitulada “Copa EP” durante essa gestão, por motivos de prejuízo e despendimento de
muita energia do diretório para um retorno financeiro negativo e pouco retorno diante
dos alunos. A copa foi substituída pela “Cervejada da EP”, já apresentando uma
sugestão de data e local para a primeira a ser organizada. Após isso, os integrantes do
diretório apresentaram alguns modelos de materiais que serão produzidos pelo diretório
e irão compor a grife do DACEP, sendo eles: adesivos, cuias, botons, chaveiros, etc. Por
fim, foi tratada da relação entre os alunos do curso e o diretório, onde foi solicitado para
que todos tipos de problemas sejam trazidos para o diretório, que fará o devido
encaminhamento e acompanhamento. Nada mais tendo a constar, foi lavrada a presente
ata que vai assinada por Lucas Ozonio Moreira de Ataide, presidente do Diretório
Acadêmico do Curso de Engenharia de Produção e por Gabriel Cargnin Stieler, vicepresidente do Diretório Acadêmico do curso de Engenharia de Produção.
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