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Ao décimo segundo dia do mês de dezembro, do ano de dois mil e quatorze, às 13h30min, na 1 

sala 403 do Centro de Tecnologia, reuniu-se ordinariamente, o Núcleo Docente Estruturante do 2 

Curso de Engenharia de Produção, sob a presidência do Prof. Marcelo Battesini, para deliberar 3 

sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1. Leitura e Aprovação das atas n° 09/2014; 2. 4 

Verificação de pendências e revisão do sequenciamento das disciplinas básicas; 3. 5 

Programas e bibliografias a serem encaminhamento ao colegiado do CGEP; 4. Assuntos 6 

Gerais. Estiveram presentes os professores Marcelo Battesini, Marcelo Hoss, Morgana 7 

Pizzolato e Vinícius Jacques Garcia. O Prof. Battesini deu início à reunião. 1. Leitura e 8 

Aprovação das atas n° 09/2014. A ata foi aprovada sem alterações. 2. Verificação de 9 

pendências e revisão do sequenciamento das disciplinas básicas. O prof. Battesini relatou 10 

os itens pendentes de lacunas sobre programas e bibliografias e sugestões enviadas pelos 11 

respectivos chefes de departamentos de alteração em relação ao sequenciamento 12 

anteriormente aprovado. O prof. Hoss achou importantes as considerações, mas afirmou não 13 

ser possível saber se as mesmas surtiriam os efeitos esperados de reduzir a reprovação dos 14 

discentes. O prof. Vinicius e a Prof. Morgana concordaram. Por unanimidade o 15 

sequenciamento permaneceu o mesmo. 3. Programas e bibliografias a serem 16 

encaminhamento ao colegiado do CGEP. Após revisão pelos presentes de todas as 17 

disciplinas de todos os semestres (programas e bibliografias), estas foram compiladas para ser 18 

encaminhada ao colegiado de curso para apreciação. 4. Assuntos Gerais. Não houve 19 

proposição de nenhum assunto geral. Nada mais tendo a constar, foi lavrada a presente ata 20 

que vai assinada pelo Prof. Marcelo Battesini, Presidente Substituto do Núcleo Docente 21 

Estruturante do Curso de Engenharia de Produção. 22 


