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Aos treze dias do mês de junho do ano de dois mil e doze, às 13h na sala 403 do 

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

Graduação em Engenharia de produção, sob a presidência da profª. Morgana 

Pizzolato, para deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1 – Leitura e 

aprovação da ata da reunião 02/2012; 2 – Alteração da estratégia pedagógica 

das disciplinas Introdução à Engenharia de Produção e Planejamento industrial - 

solicitação do NDE; 3 – Melhorando a Produção 2012; 4 – Assuntos gerais. 

Estiveram presentes os seguintes professores, membros do colegiado: Andreas 

Dittmar Weise, Marcelo Hoss, Mário L. S. Evangelista e Morgana Pizzolato, 

Henrique Vassali e Melissa N. Silveira. A profª. Morgana iniciou a reunião 

informando a ordem do dia, passando ao primeiro ponto da pauta. 1 – Leitura e 

aprovação da ata 02/2012. A ata foi lida e aprovada sem alterações. 2 – 

Alteração da estratégia pedagógica das disciplinas Introdução à Engenharia de 

Produção e Planejamento industrial - solicitação do NDE. O professor Andreas 

começou falando da alteração da estratégia pedagógica das disciplinas Introdução 

à Engenharia de Produção e Planejamento industrial, onde as mesmas seriam de 

responsabilidade do coordenador de curso para que a turma tenha mais 

proximidade com os alunos. E que os demais professores colaborem nestas 

disciplinas com atividades definidas previamente. A professora Morgana sugeriu 

que a disciplina Planejamento Industrial não seja uma atribuição do Coordenador 

do Curso e sim de uma dupla de professores e também que ela seja do tipo 

“Project Based Learning” e que englobe a maior parte do conhecimento adquirido 

ao longo do curso. Quanto à disciplina de Planejamento Industrial, foi definido 
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que a forma de conduzi-la, será abordada novamente em reunião do CCGEP. 3 – 

Melhorando a Produção 2012. O professor Andreas sugeriu que o evento 

“Melhorando a Produção” seja inserido na disciplina Introdução a Engenharia de 

Produção, este evento será realizado junto aos estudantes ingressos 2012 (bixos) 

e seus veteranos. 4. Assuntos Gerais. A professora Morgana relatou que para o 

Edital de Ingresso/Reingresso para o segundo semestre de 2012 havia 20 vagas 

para o CGEP sendo que seis candidatos se inscreveram dos quais apenas cinco 

atendiam os critérios mínimos. A professora continuou lembrando que o curso 

deverá ofertar como DCG a disciplina de LIBRAS, a qual será encaminhada ao 

DERCA. E, finalizando, a professora Morgana trouxe que os alunos solicitaram que 

a representatividade discente fosse realizada a partir de votação dos alunos. Com 

isso ficou definido que cada semestre terá um representante por turma tendo 

direito a apenas 1 (um) voto discente no colegiado. Estabeleceu-se que haverá 

eleição para a representação dos alunos junto ao colegiado coordenada pela 

comissão eleitoral composta por: Henrique Vassali, Morgana Pizzolato e mais dois 

alunos a qual definirá detalhes da realização da eleição. A eleição será realizada 

uma vez ao ano no mês de setembro. Extraordinariamente haverá eleição no mês 

de junho de 2012 e em agosto (ou assim que as aulas iniciarem) agrega-se o nome 

do representante dos ingressos no 2º semestre 2012. Ao final sugeriu-se a oferta 

de uma DCG de Inglês Técnico, ficou decidido que será feita uma pesquisa para 

verificar se existe uma disciplina desse tipo que possa ser utilizada para o curso de 

graduação. Nada mais tendo a constar, foi lavrada a presente ata que vai assinada 

por Melissa N. Silveira, secretária e pela professora Morgana Pizzolato, 

Coordenadora do Curso de Graduação em Engenharia de Produção. 


