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Aos vinte e nove dias do mês de agosto1 

do Centro de Tecnologia, reuniu2 

Engenharia de Produção, sob a presidência d3 

sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 4 

das regras para ACG; 3 – Assuntos gerais.5 

Andreas Dittmar Weise, Marcelo Hoss6 

Representando o corpo discente, esteve presente o acadêmico Henrique Vassali, suplente 7 

da acadêmica Camila Calheiro de Mattos8 

ordem do dia, passando ao primeiro ponto da pauta. 9 

01/2011. A ata foi lida e aprovada com as devidas correções. 10 

para ACG. A profª. Morgana expôs as regras sugeridas para 11 

Complementares de Graduação, elaboradas de acordo com a resolução 12 

discutidos os limites mínimos e máximos de carga horária das ACG, bem como as normas 13 

para seu cômputo e as formas de solicitação por parte dos alunos14 

foram feitos os devidos ajustes na proposta e a mesma foi aprovada para posterior 15 

informação ao Departamento de Registro e Controle Acadêmico16 

profª. Morgana relatou sobre a reunião com a Comissão Própria de Avaliação, que tem por 17 

objetivo auxiliar os cursos de graduação em seu18 

ainda que entre os dias 10 de fevereiro de 2012 e 10 de agosto de 2012, estará aberto o 19 

período para encaminhamento de documentos para fins de avaliação do curso 20 

Ministério da Educação, via e21 

CPA foi bastante proveitosa, pois esta manifestou interesse em dar suporte ao processo de 22 

reconhecimento do curso. A profª. Morgana incluiu na pauta a discussão sobre o evento 23 

ProQuiMec, que substituirá a semana acadêmica em função do elevado número de cursos 24 

do Centro de Tecnologia. Definiu25 

um de cada semestre letivo, para envolvimento na organização do evento. O prof. Marcelo 26 

Hoss sugeriu ainda que fosse disponibilizado junto ao sítio do curso de Engenharia de 27 

Produção um canal alternativo de comunicação dos alunos para com a Coordenação, o28 

pudessem ser dadas sugestões e críticas, mas em que o anonimato fosse preservado29 
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vinte e nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e onze, às 8

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

sob a presidência da profª. Morgana Pizzolato

sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1 – Leitura e aprovação da ata 01/2011 2 

Assuntos gerais. Estiveram presentes os seguintes professores: 

Andreas Dittmar Weise, Marcelo Hoss, Mário Luiz Santos Evangelista 

Representando o corpo discente, esteve presente o acadêmico Henrique Vassali, suplente 

da acadêmica Camila Calheiro de Mattos. A profª. Morgana iniciou a reunião informando a 

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

A ata foi lida e aprovada com as devidas correções. 2 – Discussão das regras 

A profª. Morgana expôs as regras sugeridas para cômputo das Atividades 

Complementares de Graduação, elaboradas de acordo com a resolução 

discutidos os limites mínimos e máximos de carga horária das ACG, bem como as normas 

para seu cômputo e as formas de solicitação por parte dos alunos. Ap

foram feitos os devidos ajustes na proposta e a mesma foi aprovada para posterior 

informação ao Departamento de Registro e Controle Acadêmico. 3 –

relatou sobre a reunião com a Comissão Própria de Avaliação, que tem por 

objetivo auxiliar os cursos de graduação em seus processos de reconhecimento

ainda que entre os dias 10 de fevereiro de 2012 e 10 de agosto de 2012, estará aberto o 

para encaminhamento de documentos para fins de avaliação do curso 

via e-MEC. O prof. Marcelo Hoss comentou que a reunião com a 

CPA foi bastante proveitosa, pois esta manifestou interesse em dar suporte ao processo de 

A profª. Morgana incluiu na pauta a discussão sobre o evento 

ProQuiMec, que substituirá a semana acadêmica em função do elevado número de cursos 

do Centro de Tecnologia. Definiu-se pela captação de três acadêmicos, preferencialmente

um de cada semestre letivo, para envolvimento na organização do evento. O prof. Marcelo 

Hoss sugeriu ainda que fosse disponibilizado junto ao sítio do curso de Engenharia de 

Produção um canal alternativo de comunicação dos alunos para com a Coordenação, o

pudessem ser dadas sugestões e críticas, mas em que o anonimato fosse preservado
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8h30min, na sala 216 

Curso de Graduação em 

Morgana Pizzolato, para deliberar 

Leitura e aprovação da ata 01/2011 2 – Discussão 

seguintes professores: 

 e Morgana Pizzolato. 

Representando o corpo discente, esteve presente o acadêmico Henrique Vassali, suplente 

niciou a reunião informando a 

Leitura e aprovação da ata 

Discussão das regras 

cômputo das Atividades 

Complementares de Graduação, elaboradas de acordo com a resolução 022/99. Foram 

discutidos os limites mínimos e máximos de carga horária das ACG, bem como as normas 

. Após as deliberações, 

foram feitos os devidos ajustes na proposta e a mesma foi aprovada para posterior 

– Assuntos gerais. A 

relatou sobre a reunião com a Comissão Própria de Avaliação, que tem por 

processos de reconhecimento. Informou 

ainda que entre os dias 10 de fevereiro de 2012 e 10 de agosto de 2012, estará aberto o 

para encaminhamento de documentos para fins de avaliação do curso no portal do 

Marcelo Hoss comentou que a reunião com a 

CPA foi bastante proveitosa, pois esta manifestou interesse em dar suporte ao processo de 

A profª. Morgana incluiu na pauta a discussão sobre o evento 

ProQuiMec, que substituirá a semana acadêmica em função do elevado número de cursos 

se pela captação de três acadêmicos, preferencialmente 

um de cada semestre letivo, para envolvimento na organização do evento. O prof. Marcelo 

Hoss sugeriu ainda que fosse disponibilizado junto ao sítio do curso de Engenharia de 

Produção um canal alternativo de comunicação dos alunos para com a Coordenação, onde 

pudessem ser dadas sugestões e críticas, mas em que o anonimato fosse preservado. Nada 
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mais tendo a constar, foi lavrada a presente ata que vai assinada por Ricardo da Silva 30 

Barcelos, secretário ad hoc 31 
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mais tendo a constar, foi lavrada a presente ata que vai assinada por Ricardo da Silva 

ad hoc e pela profª. Morgana Pizzolato, Coordenadora do C

Graduação em Engenharia de Produção. 
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