
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

ATA DE REUNIÃO
58ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, REALIZADA NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE
2021.
Aos vinte e seis dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, às oito horas e
trinta minutos, 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, Rafael Germano Dal Molin Filho e Raimundo
Alberto Tostes. Ainda presente a técnica administrativa Andriara Tossani e o discente
Fábio Leandro Zanco. Ordem do dia: PLANEJAMENTO DE OFERTA DE
DISCIPLINAS PARA O 2º SEMESTRE LETIVO DE 2021: O presidente iniciou a
reunião apresentando a todos as informações obtidas a respeito do retorno ao
ensino 100% presencial para o segundo semestre letivo de 2021 e informou também
sobre as excepcionalidades que poderão ser consideradas para manutenção de
algumas disciplinas em ensino remoto, tais como, o servidor que se enquadra nas
comorbidades contempladas pela IN90, as restrições de espaço físico do Campus e
atendimento às necessidades especiais da comunidade. O docente informou ainda
que passará por aprovação em colegiado o Plano de Recuperação de Integralização
Curricular 2021/2 – PRIC. O PRIC é um documento jurídico interno ao curso que
deverá ser preenchido pelas coordenações, considerando a matriz curricular do
curso e analisando a situação de cada disciplina a fim de identificar aquelas
reprezadas, viabilizando suas ofertas para facilitar a integralização curricular. No PRIC
deverão constar também todas as situações de excepcionalidades, com
apresentação de justificativas cabíveis para a oferta em formato remoto. A respeito
da articulação das disciplinas em 13 semanas, considerando a originalidade do curso
de 18 semanas, o presidente informou que a reposição de conteúdo (não de carga
horária), poderá ser realizada utilizando algumas estratégias que são apresentadas
no ensino híbrido. Sobre a utilização dos recursos do ensino híbrido, os docentes
poderão consultar o Manual do Ensino Híbrido da UFPR e, além disso, todas as
estratégias que o docente irá utilizar deverão constar nas Fichas 2 das disciplinas e
no PRIC. O coordenador comentou também que, considerando que existe uma
Reformulação do Curso em andamento, essas estratégias poderão ser mantidas
mesmo após a adequação do calendário acadêmico, caso o NDE e o colegiado do
curso julgarem adequado. Após todas as considerações acima expostas, a
coordenação apresentou ao colegiado uma planilha com o planejamento inicial da
oferta de disciplinas para o 2º semestre letivo de 2021, considerando um
levantamento de dados por disciplina e por demanda individual de estudantes, dando
ênfase nos discentes considerados formandos e ressaltando a demanda reprezada
por disciplina. Como proposta inicial de oferta, considerando os dados levantados
com a planilha, os coordenadores sugerem replicar as disciplinas de semestres
pares, incluindo a disciplina de semestre ímpar JEP043 – TCC I e duas disciplinas
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optativas. Dentre as disciplinas que serão ofertadas, a coordenação propõe que as
disciplinas JEP012 – Projetos de Instalações Industriais e de Serviço e JEP016 –
Programação da Produção II possam ser ofertadas tanto presencialmente quanto em
formato remoto, sendo que o discente deverá apresentar uma justificativa pertinente
para cursá-la remotamente. O critério utilizado para escolha dessas disciplinas foi o
fato de que elas não tiveram nenhuma oferta durante a pandemia e de que alguns
discentes, que estão fazendo estágio em outros estados/países, precisam apenas
delas para integralizar o curso, sendo assim, a coordenação acredita o caso se
enquadra na excepcionalidade de atendimentos especiais da comunidade. Tendo feito
todas as propostas e considerações, o coordenador coloca o assunto em discussão.
O professor André Luiz Gazoli de Oliveira lembrou que pode ser adicionado nos
dados da planilha a questão das atividades formativas e o coordenador se propôs a
fazer esse levantamento e também verificar a demanda das disciplinas optativas,
para que sejam ofertadas disciplinas que atendam a maior quantidade de alunos
possível. Considerando que não é possível verificar a demanda represada para as
disciplinas de semestre ímpar, tendo em vista que elas estão sendo ofertadas agora,
no 1º semestre letivo de 2021 e possuem vários alunos matriculados, o presidente
informa que, após o prazo de lançamento de notas, caso algum docente julgue que
seja importante, é possível analisar a possibilidade de oferta de algumas dessas
disciplinas, considerando a demanda após a finalização do semestre. Finalizadas as
discussões e considerações, o coordenador coloca em votação dois
encaminhamentos, conforme segue: 1) Proposta de oferta regular de todas as
disciplinas de semestre par, com adição da disciplina de semestre ímpar JEP043 – TCC
I e duas disciplinas optativas a serem definidas, deixando em aberto a possibilidade
de análise de novas inclusões, após o fechamento do 1º semestre letivo de 2021.
Encaminhamento aprovado por unanimidade; 2) Proposta de possibilitar, ao
estudante, cursar de maneira remota as disciplinas JEP012 – Projetos de Instalações
Industriais e de Serviço e JEP016 – Programação da Produção II. O docente Rafael
Germano Dal Molin Filho sugeriu a inclusão da disciplina JEP043 – TCC I no segundo
encaminhamento. A sugestão foi acatada pelo colegiado, que aprovou o
encaminhamento com unanimidade. Comunicado: EDITAIS FDA 2021 – FLUXO
PROGRAMADO E FLUXO CONTÍNUO: O presidente comunicou sobre a abertura
dos Editais FDA Fluxo Programado e Fluxo Contínuo. Sobre o FDA Fluxo Programado,
o docente destaca o valor de 30 mil reais, prazo máximo para envio do projeto até dia
19 de Dezembro e informa sobre algumas alterações no formato de orçamento que
pode ser enviado. Sobre o FDA Fluxo Contínuo, o valor também é de 30 mil reais e
devem ser solicitados materiais e equipamentos que sejam complementares aos já
existentes. Na modalidade de pesquisa e extensão, o docente ressalta a necessidade
de haver um projeto vigente para realizar a solicitação e sugere que, caso haja mais
de um docente com projeto que tenha interesse, que façam uma proposta em
conjunto. Tendo explanado o tema, o presidente solicita que os interessados em
enviar os projetos se manifestem. Na modalidade de ensino, a coordenação se dispôs
a desenvolver o projeto e apresentou, como proposta, realizar a solicitação de
materiais e equipamentos para consolidar os laboratórios já existentes no Campus e
deixou aberto aos demais docentes para apresentarem suas demandas para essa
modalidade, caso existam. O professor Giancarlo Alfonso Lovon Canchumani
demonstrou interesse em enviar uma proposta na modalidade de pesquisa, pelo
projeto “Gestão de Resíduos e Desenvolvimento de Produtos Reciclados: Modelo de
Economia Circular no Município de Jandaia do Sul” e o professor André Luiz Gazoli de
Oliveira demonstrou interesse em enviar uma proposta na modalidade extensão, pelo
projeto “KC-UFPR - Kart Cross” em conjunto com o curso de Engenharia Agrícola.
Nada mais havendo a tratar, o presidente, professor William Rodrigues dos Santos,
às dez horas e dezenove minutos, encerrou a reunião, da qual eu, Andriara Tossani,
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lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim, pelo presidente e demais presentes.
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