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Ao vigésimo sétimo dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, às 12h na sala 

do DACEP do Centro de Tecnologia, reuniu-se ordinariamente o DACEP, para 

deliberar sobre as seguintes pautas: movimentação de caixa do diretório, semana 

acadêmica, relação aluno/diretório/coordenação e sala do diretório.  Estiveram presentes 

os seguintes membros do diretório: Lucas Ozonio Moreira de Ataide (presidente), 

Gabriel Cargnin Stieler (vice-presidente), Ana Luiza Cauduro Poche (diretora de 

marketing), Diuliane Thais Neu (staff de marketing), Ismael Ceolin Lazzarotto (staff de 

marketing), Diogo R. C. Siqueira (staff administrativo), Débora Bernardy (staff 

administrativo), Gabriel Branco (staff administrativo). O presidente Lucas Ozonio 

iniciou a reunião informando as pautas gerais e passando para o primeiro ponto da 

pauta. O primeiro ponto foi a movimentação de caixa, onde foram discutidos assuntos 

relacionados à Grife do DACEP, minicursos e cervejada de integração do curso. 

Relacionando a Grife, alguns integrantes do diretório se responsabilizaram de buscar 

orçamentos para a produção dos seguintes itens: adesivos (Diuliane), botons (Ana 

Luiza), chaveiros e copos térmicos (Gabriel Branco), cuias (Débora), camisetas polo 

(Ismael) e jaquetas (Lucas Ozonio). Para minicursos, solicitou-se sugestões de temas e 

foram determinados responsáveis por buscar palestrantes ou professores para 

minicursos, sendo os temas sugeridos e responsáveis: minicurso de excel (Diogo), 

minicurso de oratória (Gabriel Stieler). Em respeito da cervejada de integração do curso, 

determinou-se o funcionamento da primeira com a sugestão de data para o dia dez de 

novembro de dois mil e dezoito, para ser confirmada após assembléia de posse que 

ocorrerá no dia dois de outubro de dois mil e dezoito, onde será apresentada a proposta 

aos alunos e analisada a aceitação da mesma. Passando para a pauta da semana 

acadêmica do curso de engenharia de produção, o presidente mencionou uma reunião 

realizada junto ao coordenador do curso dois dias antes da reunião tratada nesse 

documento, onde o coordenador sugeriu que no primeiro momento fossem estudadas 

datas para a semana acadêmica, agendado o auditório Pércio Reis e após isso tratados 

demais assuntos relacionados. Foram então apresentadas as datas estudadas sendo elas 

dia vinte e oito, vinte e nove e trinta de maio de dois mil e dezenove e mencionado que 

foi buscado pela disponibilidade do auditório mas o mesmo ainda não está liberado para 

agendamento. A próxima reunião para tratar sobre a VII SADEP foi marcada para o 

primeiro dia de novembro de dois mil e dezoito, após o XXXVIII Encontro Nacional de 

Engenharia de Produção (ENGEP), o qual se farão presentes os membros Lucas 

Ozonio, Gabriel Stieler e Ana Poche, e responsabilizaram-se de trazer opções de tema e 

organização relacionados diretamente com o evento nacional, baseados no tema atual ou 

da próxima edição do evento. Da pauta “relação aluno/diretório/coordenação”, o 

presidente mencionou que foi tratado na reunião com a coordenação sobre formas de 

solucionar problemas recorrentes com alunos do curso, a partir disso foi proposta uma 

campanha de estreitamento de laços entre os alunos e o diretório, onde os problemas 

passarão as ser tratados primeiramente com o diretório, que encaminhará em reunião 

para a coordenação, caso não solucionado, será passado ao colegiado e só 

posteriormente, caso sem solução, à ouvidoria. Quanto a sala do diretório, após a 

procura do Diretório Acadêmico do Curso de Engenharia Acústica (DAAC) solicitando 

o auxílio do DACEP para a disponibilização de um espaço para depósito de seus 

materiais, visto que os mesmos estão sem sala, os membros do DACEP concordaram 

em emprestar um armário localizado dentro da sala, com a condição de que o espaço 

utilizado será somente esse disponibilizado e também concordou em fazer o empréstimo 



da sala para reuniões, quando solicitado previamente ao diretório. Por fim, foi tratado o 

assunto da assembléia de posse da gestão, onde serão apresentadas aos demais alunos 

do curso as propostas de gestão e pontos como integração do curso e estreitamento de 

relações e decididas questões relacionadas à divulgação da assembléia e apresentação da 

mesma. 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, vice-presidente do Diretório Acadêmico do 

curso de Engenharia de Produção. 
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