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Aos vinte e cinco dias do mês de julho 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 as seguintes ORDENS DO DIA: 1 – Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; 4 

2 – Atribuições do Diretório Acadêmico do Curso de Engenharia de Produção – 5 

DACEP. Estiveram presentes os seguintes membros do colegiado: Andreas Dittmar Weise, 6 

Marcelo Hoss, Lynceo Falavigna Braghirolli, Hedley Lemos (titular), Joseane Fontana 7 

(suplente) e Eduardo Castro (suplente). Também participaram da reunião como 8 

convidados os seguintes membros do DACEP: Marcos Lucas de Oliveira (presidente), Luiz 9 

Henrique Corteze (vice-presidente), Patrícia Luana Jung (secretária), Jéssica Fredi Cocco 10 

(Diretora de eventos), Renan Saldanha (apoiador do diretor de eventos), Carla Sturm 11 

(diretora de finanças), Pâmela Leobeth (diretora de marketing e comunicação), Cintia de 12 

Mello (apoiadora da diretora de marketing e comunicação, Hedley Lemos (diretor 13 

acadêmico). A profª. Morgana iniciou a reunião informando a ordem do dia e passando 14 

para o primeiro ponto da pauta. 1 – Leitura e aprovação da ata da reunião 03/2013. A 15 

ata foi lida e aprovada sem alterações. 2 – Atribuições do Diretório Acadêmico do Curso 16 

de Engenharia de Produção. Depois de ser colocado em discussão, ficaram aprovadas as 17 

seguintes atribuições (mas não se limitando a) para o DACEP: Organizar a SADEP em cada 18 

primeiro semestre letivo do ano; divulgar a marca da Engenharia de Produção, fazendo 19 

moletons, chaveiros, canecos, jaquetas, bolsas. A divulgação deve seguir o manual da 20 

identidade visual da marca; apoiar a turma responsável pelo Melhorando a Produção de 21 

cada ano, que tem como finalidade dar as boas vindas aos calouros; promover cursos, 22 

minicursos, visitas técnicas, ciclo de palestras; oferecer oportunidades de interação entre 23 

os alunos do curso, com festas, jogos e campeonatos; definir as atividades do DACEP de 24 

forma que fiquem alinhadas ao planejamento estratégico do curso. Nada mais tendo a 25 

constar, foi lavrada a presente ata que vai assinada por Vinícius Lüdke Nicolini, secretário 26 

do curso de Engenharia de Produção e pela professora Morgana Pizzolato, Coordenadora 27 

do Curso de Graduação em Engenharia de Produção. 28 


