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Aos vinte e seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e quinze, às 12h e 30 minutos, 
reuniu-se ordinariamente o Diretório Acadêmico do Curso de Engenharia de Produção, 
para deliberar sobre as seguintes PAUTAS:Criar cronograma de reuniões, apresentação 
da equipe e novas tarefas da nova gestão. Estiveram presentes os seguintes membros do 
diretório:Rodrigo Schons, Mateus Ferreira, Carlos Gonçalves, Isadora Noetzold, Camila 
Guth, Henrique Silveira e Jéssica Piêgas. O presidente Rodrigoiniciou a reunião 
informando asnotícias gerais e passando para o primeiro ponto da pauta.Seminário de 
aulas inovadoras. Foi indagado aos membros se algum dos mesmos teria interesse em 
partir do evento, Henrique Silveira explanou que teria interesse mas não teria certeza se 
teria tempo para o evento. Dando sequência a reunião, foi dividido as atribuições e 
responsabilidades de cada membro.No departamento de finanças foi definido que a 
equipe deveria criar uma nova conta para o diretório em nome de Rodrigo Schons, 
Jéssica Piêgas e Carlos Gonçalves. No departamento de Eventos houveram discussões 
sobre possíveis datas de Copa EP, festa de integração, visitas técnicas, palestras, entre 
outros. No departamento de comunicação e marketing foi definido que o diretório 
deveria postar no face sua posse e já começar a pensar em levantamento de preço de 
folders para eventos, além de passar nas turmas para apresentar o DACEP e pedir 
opiniões sobre o que os alunos do curso desejam. No departamento acadêmico ficou 
definido que o diretor deveria procurar a coordenação do curso a fim de descobrir os 
horários de reuniões do colegiado. Na secretaria do DACEP ficou definido que o 
secretário deveria fazer uma ATA DE POSSE a fim de tornar oficial a posse da nova 
diretoria, além disso, deverá ser realizado a atualização do Dropbox do diretório. Além 
disso deve-se buscar informações sobre certificados da gestão passada. Na parte de 
projetos, ficou definido que o diretório irá desenvolver uma nova identidade visual. A 
partir de então serão confeccionadas novas camisas pólo para os membros do DACEP. 
Referente as visitas técnicas, ficou definido que cada membro deverá trazer uma 
sugestão de visita na próxima semana. Em produtos para alunos, definimos que teremos 
que fazer um pedido de camisas pólo e preparar um curso de oratória. Sobre a festa de 
integração ficou definido que está deverá ocorrer no mês de novembro. A copa EP ficou 
prè-agendada para o final de setembro. Sobre melhorias na sala do diretório foram 
citados alguns pontos, colocar o quadro negro na parede, disponibilizar na portaria do 
CT uma chave com uma lista nominal dos membros do DACEP e de pessoa responsável 
pela limpeza, conseguir mais cadeiras para a sala.  
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