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Aos quinze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e treze, às 8h30min na sala 403 do 1 

Centro de Tecnologia, reuniu-se ordinariamente o Colegiado do Curso de Graduação em 2 

Engenharia de Produção, sob a presidência da profª. Morgana Pizzolato, para deliberar 3 

sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1 – Leitura e aprovação da ata da reunião 05/2012; 2 4 

– Análise do parecer da comissão referente ao processo no 23081.011309/2012-10 5 

de revalidação do diploma do curso de Engenharia de Produção obtido junto a 6 

Universidad Mayor de San Simón/Bolívia. Estiveram presentes os seguintes membros 7 

do colegiado: Andreas Dittmar Weise, Marcelo Hoss, Mário Luiz Santos Evangelista, 8 

Morgana Pizzolato e Hedley Lemos. A profª. Morgana iniciou a reunião informando a ordem 9 

do dia, passando ao primeiro ponto da pauta. 1 – Leitura e aprovação da ata da reunião 10 

05/2012. A ata foi lida e aprovada sem alterações. 2 – Análise do parecer da comissão 11 

referente ao processo no 23081.011309/2012-10 de revalidação do diploma do 12 

curso de Engenharia de Produção obtido junto a Universidad Mayor de San 13 

Simón/Bolívia. A comissão recomenda que a solicitação de Luis Alfredo Rimassa Martinez 14 

para revalidação do diploma de estrangeiro de graduação em Engenharia Industrial seja 15 

indeferido. A justificativa para essa recomendação é de que não existe compatibilidade dos 16 

conteúdos dos componentes curriculares da Engenharia de Produção da UFSM e os 17 

cursados pelo requerente. O assunto foi colocado em votação e todos os presentes foram 18 

unânimes em concordar com a recomendação da comissão que é de indeferir o pedido. O 19 

parecer da comissão está anexado a esta ata. Nada mais tendo a constar, foi lavrada a 20 

presente ata que vai assinada por Aldrei Augustus Alfaro Bastos, secretário do curso de 21 

Engenharia de Produção e pela professora Morgana Pizzolato, Coordenadora do Curso de 22 

Graduação em Engenharia de Produção. 23 


