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Ao quarto dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, às 12h15min na sala do 

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

sobre as seguintes pautas: criação de um drive de provas da engenharia de produção, 

definições sobre a cervejada de integração, redistribuição de tarefas do marketing e 

observação de datas e metas para a grife. Estiveram presentes os seguintes membros do 

diretório: Lucas Ozonio Moreira de Ataide (presidente), Gabriel Cargnin Stieler (vice-

presidente), Eduarda Fagundes Guarda (diretora de administrativo), Diuliane Thais Neu 

(staff de marketing), Ismael Ceolin Lazzarotto (staff de marketing), 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 observação de datas e metas para a grife, no qual ficou 

concordado o prazo para os primeiros orçamentos a serem feitos para a próxima reunião 

no dia onze de outubro de dois mil e dezoito. Passando para a criação do drive, 

determinou-se um responsável pela criação e manutenção do drive de provas do curso, 

onde o staff Ismael Lazzarotto ficou responsável .O presidente ressaltou que durante a 

semana criaria um fluxograma para padronizar o processo de upload de provas para o 

drive. Para a pauta de responsabilidades, foram redistribuídas as responsabilidades do 

marketing mencionadas a seguir, juntamento com seus devidos atuais responsáveis: 

artes para publicações (Ana Poche), administração do instagram (Ismael Lazzarotto), 

administração da página do facebook e eventos (Gabriel Branco). Quanto a cervejada de 

integração do curso, foi confirmada a data para o dia onze de novembro de dois mil e 

dezoito, sendo realizada na casa do staff Diogo Siqueira, e determinou-se os próximos 

passos a seguir com os seus devidos responsáveis sendo: busca de patrocínio e/ou 

consignado com a IceBeer (Gabriel Stieler), verificação de um aparelho de som para a 

festa (Débora Bernardy), orçamento de salgados (pastéis) para serem vendidos durante a 

confraternização (Eduarda Guarda). Por fim, foi falado sobre a impressora que estava 

queimada e demais equipamentos para dar baixa e serem solicitados, ficando de 

responsável por isso a diretora Eduarda Guarda. 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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