
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

ATA DE REUNIÃO
56ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, REALIZADA NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2021.
Aos treze dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, às nove 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 (convidado), Juliana Verga Shirabayashi, Landir Saviniec, Marco Aurélio
Reis dos Santos e Rafael Germano Dal Molin Filho. Ainda presente o técnico em
Assuntos Educacionais Rafael Policeno de Souza. Ordem do dia: PROPOSTA DE
ORIENTAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE ESTÁGIOS OBRIGATÓRIOS E NÃO
OBRIGATÓRIOS: Os professores William Rodrigues dos Santos e Giancarlo Alfonso
Lovon Canchumani informaram ao colegiado que estão chegando à COE algumas
solicitações para realização de Estágios que não seguem o estabelecido na Resolução
de Estágio existente no PPC do curso. Sendo assim, os docentes membros da
Comissão de Orientação de Estágios, sugerem que sejam feitas algumas alterações
no Roteiro de Ação disponível para consulta na página do curso de modo que abranja
também as situações que surgiram no período de ensino remoto emergencial. As
atualizações propostas pelos docentes foram aprovadas, por unanimidade.
Comunicados: 1) RELATO DE REUNIÃO COM PROGRAD SOBRE OS
PRÓXIMOS SEMESTRE LETIVOS: A coordenação repassou aos membros um
relato sobre a reunião com a PROGRAD a respeito de como ocorrerá o andamento
dos próximos semestres letivos. A reunião se iniciou ressaltando as implicações que
ocorreriam caso seja seguido o calendário de forma regular, cumprindo as 18
semanas de aulas. Considerando, entre outras implicações, o percentual de 43% de
ausência no processo seletivo de 2021, a PROGRAD apresenta um plano de
recuperação a fim de regularizar o calendário acadêmico no ano de 2022, adequando
a data do vestibular de 2023 e possibilitando que os períodos de férias sejam
articulados. A proposta apresentada pela PROGRAD, visando recuperação completa
do calendário acadêmico em 2022, sugere a realização de 4 períodos (1º e 2º
semestres de 2021 e 1º e 2º semestres de 2022) com 12 semanas de aula cada.
Além disso, caso o docente julgue necessário, poderia estender o tempo da disciplina
para 13 ou 14 semanas. Sendo escolhida essa opção, o calendário iniciaria o ano de
2023 completamente retomado. Outra opção apresentada pela PROGRAD, com o
objetivo de abranger os cursos de Medicina, é um calendário composto também de 4
períodos, porém com duração de 18 semanas cada. Conforme informado pela
PROGRAD, os cursos que normalmente possuem 18 semanas poderiam optar por
seguir uma das duas propostas apresentadas. A segunda proposta apresentada
como sugestão trás um grande impacto com relação à viabilização de férias tanto de
docentes quanto de discentes, tendo em vista o curto espaço de tempo entre o final
de um período e início de outro. O presidente informou ainda, que está sendo
elaborada pelo fórum de coordenadores uma nova proposta que deverá ser
apresentada à PROGRAD, que sugere duração de 13 semanas para o primeiro
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período e 14 semanas para os outros três períodos. O docente ressaltou que,
seguindo a proposta de 12 semanas o calendário de 2023 teria início em 13/02/2023,
já com a proposta de 18 semanas o calendário se iniciaria em 29/05/2023 e a
proposta elaborada pelo fórum de coordenadores apresenta início do calendário de
2023 em 10/04/2023. Depois de finalizado o relato, o assunto entrou em discussão
com algumas dúvidas e sugestões dos membros, que serão apresentadas ao fórum
de coordenadores pelo presidente; 2) PLANEJAMENTO DAS DISCIPLINAS PARA
O PRÓXIMO PERÍODO LETIVO: O coordenador apresentou a relação das
disciplinas do curso, destacando quais já foram ofertadas, em algum momento, após
o início do período de ensino remoto emergencial e quais ainda não tiveram oferta.
Além disso, o presidente apresentou a proposta de disciplinas que serão ofertadas
no próximo período e sugeriu aos docentes que tentem ofertar algumas disciplinas
extras, além daquelas que serão automaticamente replicadas. A planilha apresentada
durante a reunião ficará disponível para consulta e alterações pelos membros; 3)
ORÇAMENTO ADICIONAL PARA O COLEGIADO: O coordenador informou a
todos que houve disponibilização de um valor adicional para o orçamento do
colegiado de Engenharia de Produção. O gasto deverá ser planejado até o final do
mês de agosto e o docente solicitou que as possíveis demandas sejam enviadas para
a coordenação. Nada mais havendo a tratar, o presidente, professor William
Rodrigues dos Santos, às dez horas e vinte 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.
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A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 3766153 e
o código CRC F06D7D7A.
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