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No oitavo dia do mêês dê junho do ano dê dois mil ê dêzêssêtê, aà s 13h30min na sala 403 do

Cêntro dê Têcnologia,  rêuniu-sê ordinariamêntê o Colêgiado do Curso dê Graduaçaão êm

Engênharia dê Produçaão, sob a prêsidêência do profêssor Dênis Rasquin Rabênschlag, para

dêlibêrar sobrê a sêguintê ORDEM DO DIA:  1- Aprovação da ata anterior; 2- Utilização

da sala 316 pela Projep Jr. 3- Informes: Abertura de processo de acompanhamento

pedagógico  para  integralização  curricular,  recursos  CPA;  4-  Reingresso;  5  -

Disciplinas  NDE  –  Aproveitamento  da  disciplina  JUR1100  como  DCG;  6-

Encaminhamento do NDE: Avaliação da disciplina Tomada de Decisão em Engenharia

de Produção para ser considerada DGC do CGEP e entrar na oferta de disciplinas do

próximo  semestre;  7  -  Assuntos  Gerais.  Estivêram prêsêntês  os  profêssorês  Albêrto

Souza Schmidt, Angêlica Alêbrant Mêndês, Cristiano Roos, Maá rio Luiz Santos Evangêlista ê

Robêrto Portês Ribêiro, os rêprêsêntantês discêntês  Romulo Eduardo Lauxên, Diêgo Rosa

Lakus, Thiciano Camilo Moraês Noguêira ê Mylênê Frigi Martins, alêám do rêprêsêntantê do

DACEP Joaão Francisco Mozzaquatro Wêndt como convidado. O profêssor Dênis coordênou a

rêuniaão  ê  passou ao primêiro itêm dê pauta.   1- Aprovação da ata anterior.  A ata foi

aprovada por unanimidadê. 2- Utilização da sala 316 pela Projep Jr. O aluno do sêgundo

sêmêstrê  do  CGEP,  Bruno  Têixêira,  prêsidêntê  da  êmprêsa  junior  Projêp  Jr,  solicitou

utilização da sala 316 como local de reuniões da empresa. O aluno alega que para solicitar a

chave  de  alguma  sala  no  CT  é  necessária  autorização  de  um  professor,  o  que  dificulta  a

utilização, além de afirmar que a sala 316 está sendo pouco ocupada. O aluno Diego confirmou

que alguns alunos reclamaram que não conseguiam utilizar a sala por dificuldade de liberação

da  chave.  O  professor  Cristiano  lembrou  que  a  sala  é  utilizada  para  monitoria  e  que

frequentemente  há  alunos  estudando  na  sala,  então  a  empresa  não  poderia  utilizar

exclusivamente a sala. Ele sugeriu que o coordenador do curso deixe uma autorização para os

alunos do curso retirarem a chave apresentando carteira da biblioteca. O professor Cristiano

também  lembrou  que  a  sala  é  de  responsabilidade  do  DPS  e  não  do  curso  e  que  o

departamento deveria deliberar sobre o assunto. Dessa forma, ficou definido que o colegiado é

a favor do uso compartilhado da sala, decisão que será passada ao colegiado do departamento

para discussão.  3- Informes: Abertura de processo de acompanhamento pedagógico
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para  integralização  curricular,  recursos  CPA.  O  profêssor  Dênis  informou  quê  trêês

alunos do curso êstaão êm procêsso dê acompanhamênto pêdagoá gico, sêndo quê um jaá  foi

êntrêvistado ê êstaá  sêguindo um plano dê êstudos fêito junto aà  Coordênadoria dê Açoã ês

Educacionais (CAED).  Os demais alunos foram contatados porém ainda não compareceram à

reunião no local.  Seguindo o item de pauta, o professor informou  quê o curso iraá  rêcêbêr

R$2565,68 dê rêcursos da CPA.  O profêssor dêstacou quê o valor rêcêbido por curso êá

rêlativo ao nuá mêro dê alunos quê rêspondêm a avaliaçaão das disciplinas no final dê cada

sêmêstrê. O professor Cristiano sugeriu que a coordenação elabore uma ação para incentivar os

alunos a responder esse questionário.  O professor Alberto lembrou que é necessário trazer

essas  avaliações  às  reuniões  do  colegiado,  para  que  seja  debatido  o  desempenho  dos

professores. 4- Reingresso. O professor Denis informou que foram disponibilizadas seis vagas

para reingresso e transferência interna para o curso e que houve 40 candidatos inscritos. O

professor  informou  também  que  a  lista  dos  candidatos  aprovados  e  suplentes  já  foi

encaminhada ao DERCA.   5 - Disciplinas NDE – Aproveitamento da disciplina JUR1100

como DCG.  O professor Denis informou que alguns alunos gostariam de utilizar a disciplinas

JUR1100 para dispensar JUR116, DCG do curso. Porém foi descoberto que o departamento de

direito não estava mais realizando o aproveitamento. Assim, foi recomendado pelo NDE que a

disciplina  seja  reconhecida  como  DCG  permanente  do  curso.  O  colegiado  aceitou  a

recomendação do NDE.   6- Encaminhamento do NDE: Avaliação da disciplina Tomada

de Decisão em Engenharia de Produção para ser considerada DGC do CGEP e entrar

na oferta de disciplinas do próximo semestre. O professor Denis informou que professor

Roberto criou a disciplina Tomada de Decisão em Engenharia de Produção e solicitou que a

mesma compuzesse o rol de DCGs do curso. Após análise, o NDE deu parecer favorável a oferta

da disciplina como DCG do sétimo semestre. Aberta votação, o colegiado aprovou a decisão do

NDE.  7  -  Assuntos  Gerais.  Iniciando  os  assuntos  gêrais,  o aluno  Diego  questionou  o

andamento das solicitações feitas sobre as ofertas de disciplinas necessárias para os alunos que

estão cursando o oitavo semestre se formarem no prazo estimado. O professor Denis informou

que grande parte dos pedidos foram atendidos, porém algumas disciplinas não tiveram como

terem o horário alterado. O professor salientou que as disciplinas do DPS são mais fáceis de

alterar os horários, porém para disciplinas de outros departamentos é mais complicado realizar
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a alteração. O professor Denis salientou que foi realizado um grande trabalho pelo NDE e pelo

departamento para a adequação curricular, para auxiliar os alunos que estão sendo de alguma

forma prejudicados pela troca de PPC. Seguindo os assuntos gerais, a aluna Mylena questionou

se será ofertada Desenvolvimento de Produto. O professor Denis respondeu que a disciplina

será para o quinto semestre. O aluno Diego também trouxe a dúvida de um aluno sobre a

possibilidade de quebra de pré-requisito para provável formando e se pode ser ofertada uma

disciplina  exclusivamente  para  um  aluno  por  ser  provável  formando.  O  Professor  Cristiano

explicou que é possível a quebra de pre´requisito para prováveis formandos, desde que bem

fundamentado e justificado o pedido, porém não é possível ofertar a disciplina apenas para o

aluno  provável  formando.  Seguindo  os  assuntos  gerais,  Diego  questionou  a  respeito  do

agendamento  dos  Ônibus  da  universidade  para  os  eventos  SIGEPRO  e  ENEGEP.  O  aluno

informou que a sua turma solicita participar do evento por nunca ter tido a chance de ir ao

evento com recursos do curso. O professor Cristiano informou que a última turma que foi ao

evento foi em 2013, por que sempre o evento ocorreu longe e que, dessa forma, considera

injusto priorizar uma turma para participar do evento. O professor Cristiano lembrou que o

professor  Battesini  está  participando  do  ENCEP  e  sugeriu  convidá-lo  para  compartilhar  na

próxima reunião do colegiado os assuntos discutidos no evento.  O colegiado aceitou que o

convite seja feito. Finalizando o item de pauta, o aluno Diego questionou se é possível solicitar a

alteração do professor de uma disciplina,  uma vez que muitos alunos estão reclamando do

docente que ministra a disciplina Física Geral e Experimental II.  O professor Cristiano lembrou

que, para que seja possível algum diálogo nesse sentido, é necessário avaliar o professor no

final do semestre, lembrando mais uma vez a importância da avaliação das disciplinas.  Nada

mais  têndo  a  constar,  foi  lavrada  a  prêsêntê  ata  quê  vai  assinada  por  Viníácius  Luü dkê

Nicolini, sêcrêtaá rio do Curso dê Graduaçaão êm Engênharia dê Produçaão ê pêlo profêssor

Dênis  Rasquin  Rabêschlag,  Coordênador  do  Curso  dê  Graduaçaão  êm  Engênharia  dê

Produçaão.
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