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No nono dia do mêês dê agosto do ano dê dois mil ê dêzoito, aà s 14h00min 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 – Avaliação

de  reconsideração  de  pedidos  de  dispensa  de  disciplinas.  Estivêram prêsêntês  os

profêssorês Cristiano Roos, Maá rio Luiz Santos Evangêlista, Robêrto Portês Ribêiro, alêám da

rêprêsêntantê  discêntê  Mylêna Frigi  Martins.  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 – Avaliação de reconsideração de pedidos de dispensa de disciplinas.

O  profêssor  Dênis  lêvou  para  avaliaçaão  do  colêgiado  alguns  pêdidos  dê  dispênsa  dê

disciplina.  O  primêiro  pêdido  foi  da  aluna  Lêtíácia  Concêiçaão,  quê  solicitou dispênsa  da

disciplina  DEQ1082  –  Procêssos  Orgaênicos  ê  Inorgaênicos  A utilizando  a  disciplina

GQO00067 – Fundamêntos dê Quíámica Orgaênica ê Quíámica do Pêtroá lêo.  A disciplina foi

êncaminhada para avaliaçaão do profêssor Utinguassu Lima Portugal Junior, quê indêfêriu o

pêdido por  êntêndêr  quê a disciplina  utilizada para  dispênsa naão  contêmpla  o  míánimo

nêcêssaá rio do contêuá do programaá tico da disciplina do curso. Com o indêfêrimênto, a aluna

êntrou com rêcurso contra a dêcisaão do profêssor. Apoá s anaá lisê do contêuá do programaá tico

dê ambas disciplinas,  o colêgiado concordou com unanimidadê êm mantêr a dêcisaão do

profêssor,  indêfêrindo o pêdido dê dispênsa.  A proáxima avaliaçaão  foi  sobrê o pêdido da

aluna  Isadora  Noêtzold  dê  Almêida  dê  utilizar  a  disciplina  STC1048  –  Estatíástica  para

Rêlaçoã ês Intêrnacionais para dispênsar DPS1076 – Estatíástica para Engênharia. O profêssor

Lyncêo,  quê  avaliou  inicialmêntê  a  solicitaçaão,  êntêndêu  quê  a  disciplina  cursada  naão

aprêsênta  a  partê  aplicada,  quê corrêspondê a  25% da disciplina  a  dispênsar,  alêám dê

êntêndêr quê a unidadê sobrê Anaá lisê dê Variaência naão êá  contêmplada. A aluna êntrou com

rêcurso quê foi analisado pêlo colêgiado. Apoá s a anaá lisê, o colêgiado dêfêriu a solicitaçaão dê

dispênsa  da  aluna.  Em  sêguida,  foram  analisados  trêês  outros  pêdidos  dê  dispênsa  da

disciplina  DPS1076  –  Estatíástica  para  Engênharia  utilizando  as  disciplinas  STC303,

STC1062 ê  STC1107.  Todos os  trêês  pêdidos  foram dêfêridos  pêlo  colêgiado.  Nada mais

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

Av. Roraima, 1000 – Prédio 07, Anexo C - CEP 97105-900 - Santa Maria - RS – Brasil - Sala 1101A
Tel: (55) 3220 9636 email: producao@ufsm.br

mailto:producao@ufsm.br


Curso de graduação em Engenharia de Produção
Centro de Tecnologia

Universidade Federal de Santa Maria

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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