
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

ATA DE REUNIÃO
54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA DE
PRODUÇÃO, REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021.
Aos cinco dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, às oito horas, reuniu-se
por videoconferência o colegiado do curso de Engenharia de Produção. A sessão foi
presidida pelo coordenador do curso, professor William Rodrigues dos Santos, com a
participação dos docentes: André Luiz Gazoli de Oliveira, Giancarlo Alfonso Lovon
Canchumani, Juliana Verga Shirabayashi, Landir Saviniec, Marco Aurélio Reis dos
Santos e Rafael Germano Dal Molin Filho. Ainda presentes a técnica administrativa
Andriara Tossani e o discente Fábio Leandro Zanco. Expediente: Leitura das atas
das seguintes reuniões de colegiado: a) 53ª Reunião Ordinária, realizada em
23/07/2021; b) 56ª Reunião Extraordinária, realizada em 13/08/2021; c) 57ª Reunião
Extraordinária, realizada em 10/09/2021. Todas as atas foram aprovadas por
unanimidade. Ordens do dia: 1) AFASTAMENTO PARA PÓS-DOUTORADO DA
DOCENTE JULIANA VERGA SHIRABAYASHI : Os docentes Rafael Germano Dal
Molin Filho e Giancarlo Alfonso Lovon Canchumani, membros da comissão, fizeram
um breve relato sobre o processo seletivo de Afastamento para Pós-Doutorado da
docente Juliana Verga Shirabayashi, de 01/02/2022 a 31/01/2023 (Processo SEI nº
23075.061648/2021-17), conforme Edital nº 06/2021 – PROGEPE/CDP. Segundo os
professores, a solicitação foi realizada cumprindo os procedimentos exigidos em
Edital, a docente obteve uma boa pontuação e existe a disponibilidade de vaga para
afastamento no Campus de Jandaia do Sul. A professora Juliana Verga Shirabayashi
informou que o docente Marco Aurélio Reis dos Santos se disponibilizou a assumir as
suas disciplinas até que seja finalizada a contratação do professor substituto. O
afastamento da docente foi aprovado, por unanimidade, pelo colegiado do curso e
seguirá para apreciação do Conselho Diretor do Campus; 2) SOLICITAÇÕES DE
EQUIVALÊNCIA DE DISCIPLINAS: Apreciação dos pedidos de Equivalência de
Disciplinas dos seguintes discentes: a) GRR20214481 – Bruno Ferreira Monfredinho
(Processo nº 23075.057097/2021-97). Foram DEFERIDAS as disciplinas JAN001 –
Matemática I; JAN002 – Química Geral; JAN003 – Álgebra Linear e Geometria Analítica;
JAN004 – Ciência, Tecnologia e Sociedade; JAN006 – Matemática II; JAN007 – Física I;
JAN008 – Algoritmos e Programação de Computadores; JAN014 – Expressão Gráfica;
JEP004 – Mecânica para Engenharia de Produção; JEP006 – Administração de
Empresas; JEP013 – Eletrotécnica para EP; JEP014 – Gestão da Qualidade; JEP015 –
Engenharia Ergonômica; JEP017 – Engenharia Econômica; JEP018 –
Empreendedorismo; JLC053 – Metodologia da Pesquisa Científica. Foram
INDEFERIDAS as disciplinas JAL025 – Modelagem Matemática, Instrumentação e
Controle de Processos; JAN011 – Matemática III; JAN012 – Física II; JAN015 – Física
Experimental; JEP002 – Gerenciamento de Projetos; JEP007 – Gestão da Segurança e
Saúde do Trabalho; JEP020 – Projeto de Produto; b) GRR20214482 – Davi Dias de
Oliveira (Processo nº 23075.057051/2021-78). Foram DEFERIDAS as disciplinas
JAN001 – Matemática I; JAN002 – Química Geral; JAN003 – Álgebra Linear e Geometria
Analítica; JAN006 – Matemática II; JAN007 – Física I; JAN008 – Algoritmos e
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Programação de Computadores; JAN009 – Estatística; JAN011 – Matemática III;
JAN012 – Física II; JAN014 – Expressão Gráfica; JAN015 – Física Experimental; JAN017
– Física III; JAN023 – Comunicação e Expressão; JLC053 – Metodologia da Pesquisa
Científica. Foi INDEFERIDA a disciplina JAN016 – Matemática IV. O coordenador
informou que as análises foram realizadas pelos docentes responsáveis por cada
disciplina solicitada. O colegiado aprova, por unanimidade, os pareceres
apresentados; 3) SEGUNDO TRANCAMENTO DE CURSO:  O presidente
apresentou a todos a solicitação de segundo trancamento de curso do estudante
Lucas da Silva – GRR20159873. Considerando as Resoluções que regulamentam as
atividades acadêmicas no contexto das medidas de enfrentamento da pandemia de
COVID-19, especificamente o artigo 21 da Resolução 56/21 – CEPE e o artigo 31 da
Resolução 22/21 – CEPE, o colegiado do curso aprova, por unanimidade, a solicitação
de segundo trancamento de curso; 4) ORIENTAÇÃO ACADÊMICA 2021 E 2022:
Definição dos docentes responsáveis pela orientação acadêmica para os períodos
letivos de 2021 e 2022. Os orientadores foram definidos, em comum acordo, da
seguinte forma: Giancarlo Alfonso Lovon Canchumani e William Rodrigues dos Santos
– turmas com ingresso em 2014, 2015, 2016 e 2017; Marco Aurélio Reis dos Santos
– turma com ingresso em 2018; André Luiz Gazoli de Oliveira – turma com ingresso
em 2019; Landir Saviniec – turma com ingresso em 2020; Rafael Germano Dal Molin
Filho – turma com ingresso em 2021; William Rodrigues dos Santos – turma com
ingresso em 2022. Todos aprovados por unanimidade; 5) PLANEJAMENTO DE
DISCIPLINAS PARA O 2º SEMESTRE DE 2021: O coordenador apresentou a
sugestão de realizar com antecedência, em Dezembro, o Planejamento de Disciplinas
a serem ofertadas no segundo semestre de 2021 e aprovação das Fichas 2, tendo
em vista que grande parte dos membros do colegiado estarão em período de férias
no mês de Janeiro. A proposta foi aceita por unanimidade. Ainda sobre o tema, o
presidente trouxe para o colegiado a discussão da possibilidade de retorno das
atividades presenciais. O coordenador levantou a questão de que existem alguns
discentes que estão impossibilitados de fazer o retorno para o ensino presencial, por
motivo de estágio em outras cidades, por exemplo. Além disso, o docente ressalta a
situação específica do Campus de Jandaia do Sul que, por conta da tempestade de
granizo, está com parte da estrutura destruída, como alguns laboratórios e a maior
parte das salas de aulas. O professor André Luiz Gazoli de Oliveira informou que a
UFPR está aos poucos retomando as atividades presenciais, como o caso das
atividades administrativas que retornaram no dia 03 de novembro, porém o Campus
de Jandaia do Sul não teve possibilidades de retorno ao atendimento presencial.
Sobre as atividades acadêmicas, a orientação geral da Universidade é de que o
retorno seja realizado gradativamente, considerando a característica das disciplinas e
respeitando os protocolos de segurança. Os membros discutiram sobre o assunto e
apresentaram suas dúvidas e opiniões. O colegiado decidiu que não há possibilidade
de continuar a discussão sem saber ao certo a atual situação da estrutura do
Campus, quais salas e laboratórios estão em condições de uso. Sendo assim, como
encaminhamento, o professor André Luiz Gazoli de Oliveira se comprometeu a fazer
um levantamento de quais estruturas do Campus estão em condições favoráveis
para utilização em um possível retorno das atividades presenciais. A coordenação se
dispôs a verificar quais são as pendências dos estudantes e solicitou aos professores
que apresentem se possuem ou não a intenção de desenvolver a disciplina
presencialmente. Além disso, o professor William Rodrigues dos Santos se
disponibilizou a realizar uma análise dos ambientes disponíveis a fim de verificar
quantos alunos cada espaço poderá comportar, considerando as normas de
segurança. A discussão será retomada em nova reunião do colegiado do curso, com
a apresentação dos encaminhamentos definidos e definição de critérios para o
possível retorno. Comunicado: ADEQUAÇÃO DO SITE DE ENGENHARIA DE
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PRODUÇÃO: O coordenador explanou ao colegiado sobre o memorando nº
73/2021, enviado pela PROGRAD para as coordenações de curso da UFPR, que
solicita adequação dos sites dos cursos ao Art. 47 da LDB. O docente informa que o
site do curso de Engenharia de Produção terá alguns ajustes e solicita aos membros
que o comuniquem, caso julgarem ter algum conteúdo que acreditam ser importante
adicionar na página do curso. Nada mais havendo a tratar, o presidente, professor
William Rodrigues dos Santos, às dez horas e dez minutos, encerrou a reunião, da
qual eu, Andriara Tossani, lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim, pelo
presidente e demais presentes.

Documento assinado eletronicamente por ANDRIARA LYZIANE TOSSANI, ASSISTENTE
EM ADMINISTRACAO, em 29/04/2022, às 18:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM RODRIGUES DOS SANTOS,
COORDENADOR(A) DE CURSO DE GRADUACAO (CURSO DE ENGENHARIA DE
PRODUCAO) - JA, em 29/04/2022, às 19:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por FABIO LEANDRO ZANCO, Usuário Externo, em
22/06/2022, às 17:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRE LUIZ GAZOLI DE OLIVEIRA, VICE-
DIRETOR(A) DO CAMPUS AVANCADO DE JANDAIA DO SUL - JA, em 22/06/2022, às
19:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAFAEL GERMANO DAL MOLIN FILHO,
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 22/06/2022, às 19:47, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCO AURELIO REIS DOS SANTOS,
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 22/06/2022, às 20:08, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por GIANCARLO ALFONSO LOVON
CANCHUMANI, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 29/06/2022, às 17:44,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LANDIR SAVINIEC, PROFESSOR DO
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