
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

ATA DE REUNIÃO
55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA DE
PRODUÇÃO, REALIZADA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2022.
Aos vinte e nove dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, às nove horas e
cinquenta minutos, reuniu-se presencialmente, no auditório do Bloco A do Campus
Avançado de Jandaia do Sul, 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, Landir Saviniec, Marco Aurélio Reis dos Santos e Rafael
Germano Dal Molin Filho. Ainda presentes o técnico em assuntos educacionais Rafael
Policeno de Souza e o técnico em segurança do trabalho Diego Christian Lemes
Chemin. Ausências justificadas da docente Juliana Verga Shirabayashi e do discente
Fábio Leandro Zanco. Expediente: Leitura das atas das seguintes reuniões de
colegiado: a) 54ª Reunião Ordinária, realizada em 05/11/2021; b ) 58ª Reunião
Extraordinária, realizada em 26/11/2021; c) 59ª Reunião Extraordinária, realizada em
26/11/2021; c) 60ª Reunião Extraordinária, realizada em 26/11/2021; d) 61ª Reunião
Extraordinária, realizada em 15/12/2021; e) 62ª Reunião Extraordinária, realizada em
15/12/2021; f) 63ª Reunião Extraordinária, realizada em 17/12/2021; g) 64ª Reunião
Extraordinária, realizada em 11/02/2022; h) 65ª Reunião Extraordinária, realizada em
16/03/2022. Todas as atas foram aprovadas por unanimidade. Ordens do dia: 1)
RESPOSTA À CONSULTA DA DIREÇÃO SOBRE OS LABORATÓRIOS DO
CURSO: O presidente apresentou o despacho nº 165 (4375784), processo
23075.019288/2022-31, com uma consulta da direção sobre a possibilidade do
laboratório LaMSS compartilhar o espaço com o laboratório LIPOSAD, localizado na
sala B305-A. A consulta se justifica por questões de infraestrutura, sendo que não há
atualmente um espaço disponível exclusivo para este laboratório. O colegiado
concorda, por unanimidade, que não haverá prejuízo em compartilhar
temporariamente o espaço; 2) CALENDÁRIO ACADÊMICO 2022 E PRIC 2022/1:
O presidente apresentou ao colegiado as propostas de calendário acadêmico para o
próximo período letivo e informou sobre a necessidade de fazer a adesão ao
calendário, podendo optar pela opção de 15 ou 18 semanas. O colegiado opta, por
unanimidade, por aderir ao calendário dos cursos de 15 semanas, com a finalidade
de recuperar o atraso no calendário acadêmico. Tendo em vista a opção pelo
calendário acadêmico reduzido, o coordenador informou que será necessário
elaborar o PRIC e relembrou que o docente tem autonomia para definir como irá
realizar a complementação do conteúdo que não for possível abordar em sala de
aula, sendo exigido que a forma como será feita essa reposição seja especificada na
Ficha 2 da disciplina; 3) PROPOSTA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIO DO
COLEGIADO 2022/1: O coordenador apresentou ao colegiado a proposta
orçamentária para o 1º período letivo de 2022. O valor disponibilizado por docente é
de R$ 950,00, além de R$ 9.400,00 reais disponibilizados para o LabGrad. A definição
dos gastos deverá ser concluída até 31/08. O coordenador apresentou a proposta
de solicitação de dois produtos utilizando parte do orçamento do LabGrad e informou
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que a planilha será disponibilizada para os docentes, para levantamento de demanda
e inclusão de mais itens. A proposta de solicitação apresentada foi aprovada por
unanimidade; 4) PROJETO FDA 2021 - FLUXO CONTÍNUO: Apreciação dos
projetos FDA, com recurso de até R$30.000,00 por projeto, considerando os 8,4%
destinados à FUNPAR, conforme segue: a) Modalidade Pesquisa: Proposta individual,
projeto intitulado “Renovação dos Serviços de Suporte e update (Phd) do software
SIMAPRO para o Desenvolvimentos de Pesquisas na área de Engenharia da
Sustentabilidade”, tendo como coordenador o docente Giancarlo Alfonso Lovón
Canchumani e coordenador substituto o docente Rafael Germano Dal Molin
Filho, totalizando R$29.701,60. O projeto foi aprovado por unanimidade; 5)
INDICAÇÃO DE COORDENADOR DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO:
Conforme exigência do Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso, a
coordenação solicitou algum docente para atuar como Coordenador de TCC. O
professor Rafael Germano Dal Molin Filho se disponibilizou a assumir a coordenação
do TCC, sendo sua indicação aprovada por unanimidade pelo colegiado.
Comunicado: 1) CALENDÁRIO DE REUNIÕES DO NDE E COLEGIADO: O
coordenador explanou sobre as demandas do colegiado e NDE para o próximo
período letivo e destacou a necessidade de finalização das discussões da
Reformulação do Curso e aprovação do PPC no mês de maio, para envio à PROGEPE
até dia 01 de julho de 2022, objetivando a implementação do novo PPC em 2023; 2)
APROVAÇÕES AD REFERENDUM: a) Solicitação de terceiro trancamento de curso
do discente Anderson Aparecido de Paula Harada, a solicitação foi devidamente
justificada e aprovada, conforme ad referendum nº 1 (4411703); b) Apreciação do
ad referendum nº 3 (4420016), que aprova, após solicitação de análise do Conselho
Diretor, o aproveitamento do segundo colocado aprovado no concurso para
professor do magistério superior, Edital de abertura 47/19 - PROGEPE; 3)
APLICAÇÕES DA DISCIPLINA DE QUÍMICA PARA ENGENHARIA DE
PRODUÇÃO: O professor Eduardo César Meurer solicitou ao colegiado maiores
informações sobre as possíveis aplicações da disciplina de Química dentro do curso
de Engenharia de Produção, com a finalidade de aprimorar o ensino da disciplina para
os discentes do curso. As informações serão repassadas para o docente. Nada mais
havendo a tratar, o presidente, professor William Rodrigues dos Santos, às dez
horas e cinquenta minutos, encerrou a reunião, da qual eu, Rafael Policeno de Souza,
lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim, pelo presidente e demais presentes.

Documento assinado eletronicamente por RAFAEL POLICENO DE SOUZA, TECNICO EM
ASSUNTOS EDUCACIONAIS, em 22/06/2022, às 17:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM RODRIGUES DOS SANTOS,
COORDENADOR DO CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUCAO, em 22/06/2022, às
18:02, 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.
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Documento assinado eletronicamente por MARCO AURELIO REIS DOS SANTOS,
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 22/06/2022, às 20:10, 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
MAGISTERIO SUPERIOR, em 30/06/2022, às 09:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 4465616 e
o código CRC 5FDBB19C.

Referência: Processo nº 23075.011153/2022-28 SEI nº 4465616
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