
  
Rua Dr. João Maximiano, 426 Fone: (41) 3208

ATA DA 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, REALIZADA NO DIA Aos quinze dias do mês de 1 bloco 02, reuniu-se o colegiado do curso de Engenharia 2 presidida pelo coordenador do curso, professor 3 a participação dos docentes: 4 Raimundo Alberto Tostes, 5 Santos (convidado). Ainda presentes 6 discente Iasmin Lourenço Niza7 reuniões do colegiado: a) 8 b) 15ª Reunião Extraordinária, realizada em 319 Extraordinária, realizada em 31 de julho de 201810 Ordens do dia: 1) PLANOS DE ENSINO 11 novas e atualizadas referentes às disciplinas ofertadas no segundo semestre de 12 2018: a) Atualizadas: JAN006 13 Estatística; JAN016 – Matemática IV; JAN020 14 Física Experimental; JEP017 15 Empreendedorismo; JEP019 16 Tópicos em Gestão de Projetos I; JEP038 17 Planos de Ensino apresentados foram aprovados18 INDIVIDUAL DE TRABALHO 19 dos seguintes docentes: Daniel Angelo Longhi, Luiz Henrique Nogueira Marinho, 20 Juliana Verga Shirabayashi, Marco Aurélio Reis dos Santos21 Pereira e William Rodrigues dos Santos22 votos, sendo que o docente Raimundo Alberto Tostes se absteve da votação por 23 acreditar que a aprovação do PIT com carga horária máxima de 40 horas não condiz 24 com a realidade, já que o trabalho 25 das vezes ultrapassam 40 horas26 aprovação do documento e sugere que, caso obrigatória, o mesmo seja aprovado 27 com uma ressalva de que a carga horária trabalhada é maior do que a declarada. O 28 professor solicita ainda à coordenação do curso que a disc29 conselho diretor; 3) AJUSTE30 OPTATIVAS: A coordenação do curso solicita a inclusão das seguintes disciplinas 31 como optativas para o curso d32 Mecânica Quântica, oferta33 Desenho Assistido por Computador, ofertada por Engenharia Agrícola34 aprovadas por unanimidade35 importante lembrar que a partir desse ano a solicitação de 36 inclusão de disciplinas optativas precisa ser aprovada também pelo curso em que a 37 disciplina é ofertada e pelo Conselho 38 mais apenas do curso solicitante39 DISCIPLINAS OPTATIVAS PARA OUTRO CURSO:40 disciplina JEP027 – Tópicos em Engenharia de Produção II no rol de disciplina41 optativas para o curso de Engenharia de Alimentos. 42 ADIANTAMENTO DE CONHECIMENTO43 
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ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, REALIZADA NO DIA 15 DE AGOSTdias do mês de agosto de dois mil e dezoito, às oito horas, na sala se o colegiado do curso de Engenharia de Produção. A sessão foi presidida pelo coordenador do curso, professor Marco Aurélio Reis dos Santosa participação dos docentes: Daniel Angelo Longhi, Juliana Verga Raimundo Alberto Tostes, Wellington da Silva Pereira e William . Ainda presentes a técnica administrativa Andriara Tossani e Iasmin Lourenço Niza. Expediente: Leitura das ataa) 37ª Reunião Ordinária, realizada em 29Extraordinária, realizada em 31 de julho de 2018Extraordinária, realizada em 31 de julho de 2018. Atas aprovadaLANOS DE ENSINO – FICHAS 02: Apreciaçreferentes às disciplinas ofertadas no segundo semestre de Atualizadas: JAN006 – Matemática II; JAN007 – Física I; JAN009 Matemática IV; JAN020 – Tecnologia da Decisão I; JAN015 Física Experimental; JEP017 – Engenharia Econômica; JEP018 Empreendedorismo; JEP019 – Engenharia da Qualidade. b)Tópicos em Gestão de Projetos I; JEP038 – Tópicos em Gestão AmbientalPlanos de Ensino apresentados foram aprovados por unanimidade; INDIVIDUAL DE TRABALHO – PIT: Apreciação dos Planos Individuais de Trabalho guintes docentes: Daniel Angelo Longhi, Luiz Henrique Nogueira Marinho, Juliana Verga Shirabayashi, Marco Aurélio Reis dos Santos, Wellington da Silva Pereira e William Rodrigues dos Santos. Os PIT’s foram aprovados por maioria dos docente Raimundo Alberto Tostes se absteve da votação por acreditar que a aprovação do PIT com carga horária máxima de 40 horas não condiz já que o trabalho efetivamente realizado pelos docentes na maioria ssam 40 horas. O docente questiona a obrigatoriedade da aprovação do documento e sugere que, caso obrigatória, o mesmo seja aprovado com uma ressalva de que a carga horária trabalhada é maior do que a declarada. O professor solicita ainda à coordenação do curso que a discussão seja levada a JUSTE CURRICULAR DE INCLUSÃO DE DISCIPLINAS A coordenação do curso solicita a inclusão das seguintes disciplinas como optativas para o curso de Engenharia de Produção: JCE081, ofertada por Licenciatura em Ciências ExatasDesenho Assistido por Computador, ofertada por Engenharia Agrícolapor unanimidade. A docente Juliana Verga Shirabayashi resaltou que é importante lembrar que a partir desse ano a solicitação de ajusteinclusão de disciplinas optativas precisa ser aprovada também pelo curso em que a disciplina é ofertada e pelo Conselho Diretor, portanto a aprovação não depende mais apenas do curso solicitante; 4) AJUSTE CURRICULAR DE INCLUSÃO DE DISCIPLINAS OPTATIVAS PARA OUTRO CURSO: Solicitação de inclusão da Tópicos em Engenharia de Produção II no rol de disciplinaoptativas para o curso de Engenharia de Alimentos. Aprovada por unanimidadeADIANTAMENTO DE CONHECIMENTO: Solicitação de Adiantamento de 
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ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE AGOSTO DE 2018. horas, na sala 32 do de Produção. A sessão foi Marco Aurélio Reis dos Santos, com Juliana Verga Shirabayashi, e William Rodrigues dos Andriara Tossani e a atas das seguintes 29 de junho de 2018; de 2018; c) 16ª Reunião provadas por unanimidade. Apreciação das Fichas 02 referentes às disciplinas ofertadas no segundo semestre de Física I; JAN009 – Tecnologia da Decisão I; JAN015 – Engenharia Econômica; JEP018 – b) Novas: JEP035 – Tópicos em Gestão Ambiental. Todos os por unanimidade; 2) PLANO preciação dos Planos Individuais de Trabalho guintes docentes: Daniel Angelo Longhi, Luiz Henrique Nogueira Marinho, , Wellington da Silva s foram aprovados por maioria dos docente Raimundo Alberto Tostes se absteve da votação por acreditar que a aprovação do PIT com carga horária máxima de 40 horas não condiz pelos docentes na maioria docente questiona a obrigatoriedade da aprovação do documento e sugere que, caso obrigatória, o mesmo seja aprovado com uma ressalva de que a carga horária trabalhada é maior do que a declarada. O ussão seja levada a CURRICULAR DE INCLUSÃO DE DISCIPLINAS A coordenação do curso solicita a inclusão das seguintes disciplinas e Engenharia de Produção: JCE081 – Introdução à por Licenciatura em Ciências Exatas e JAG052 – Desenho Assistido por Computador, ofertada por Engenharia Agrícola. Adições . A docente Juliana Verga Shirabayashi resaltou que é ajuste curricular para inclusão de disciplinas optativas precisa ser aprovada também pelo curso em que a Diretor, portanto a aprovação não depende CURRICULAR DE INCLUSÃO DE Solicitação de inclusão da Tópicos em Engenharia de Produção II no rol de disciplinas provada por unanimidade; 5) Solicitação de Adiantamento de 
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Conhecimento do discente Caio Augusto Fabiano 44 disciplinas JAN027 – Ética e Educação, JAN02345 JEP007 – Gestão da Saúde e Segurança do Trabalho. Aprovada por unanimidade46 6) INCLUSÃO DE MEMBRO NO COLEGIADO E NDE: 47 solicita a inclusão do docente William Rodrigues dos Santos como membro do 48 Colegiado e do NDE do Curso de Engenharia de Produção49 unanimidade; 7) FUNCIONAMENTO DO CURSO NOS PERÍODOS VESPERTINO50 MATUTINO: O presidente informou que a portaria que permite 51 eventuais atividades didáticas52 de 3 anos. Por isso, a coordenação pede a aprovação do colegiado para emitir um 53 ofício solicitando a prorrogação d54 reformulação do PPC seja feita e o curso seja55 que não é possível ofertá56 solicitação por unanimidade57 Tostes informa que o evento “Vale da Ciência” deste ano acontecerá no58 e 17/10 com o tema “Ciência para Redução das Desigualdades”59 envolvimento do colegiado 60 organização, além de propostas de atividades para incluir na programação do 61 evento, desta forma a comissão não ficará sobrecarregada62 evento é para todos os cursos e tem o objetivo principal de divulgar as pesquisas 63 desenvolvidas na Universidade para a comunidade externa. Haverá também 64 atividades voltadas aos alunos e um encontro com empresários da região visando 65 criação de parcerias. O colegiado a66 no evento; 9) PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CURSO67 solicita aprovação do Planejamento Estratégico do Curso 2018 68 o documento está disponibi69 Comunicações: 1) PROGRAMA DE VOLUNTARIADO ACADÊMICO 70 Aprovação ad referendum 71 GRR20167719, sob orientação do docente Robertino Mendes Santiago Junior72 ENTREVISTA NA WEBTV73 uma entrevista com um docente e um aluno a fim de divulgar o curso e solicitou que 74 os interessados em participar se manifestassem. Houve manifestação favorável do 75 docente Marco Aurélio Reis dos Santos e a representante discente levará a 76 demanda ao Centro Acadêmico que indicará um discente e comunicará a 77 coordenação. Nada mais havendo a tratar, o presidente, professor 78 Reis dos Santos, às dez79 lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim, pelo presidente e demais presentes.80 Secretária – Andriara TossaniPresidente – Marco Aurélio Reis dos SantosDocente – Daniel Angelo LonghiDocente – Juliana Verga Docente – Raimundo Alberto TostesDocente – Wellington da Silva Pereira
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Conhecimento do discente Caio Augusto Fabiano – GRR20182611 para as Ética e Educação, JAN023 – Comunicação e Expressão e Gestão da Saúde e Segurança do Trabalho. Aprovada por unanimidadeINCLUSÃO DE MEMBRO NO COLEGIADO E NDE: A coordenação do curso solicita a inclusão do docente William Rodrigues dos Santos como membro do do NDE do Curso de Engenharia de Produção. Inclusão aFUNCIONAMENTO DO CURSO NOS PERÍODOS VESPERTINOpresidente informou que a portaria que permite eventuais atividades didáticas no período matutino foi emitida em 2015 com validade . Por isso, a coordenação pede a aprovação do colegiado para emitir um ofício solicitando a prorrogação dessa portaria por igual períodoreformulação do PPC seja feita e o curso seja alterado para período integral, visto que não é possível ofertá-lo apenas em um período. O colegiado aprova a solicitação por unanimidade; 8) VALE DA CIÊNCIA: O docente Raimundo Alberto Tostes informa que o evento “Vale da Ciência” deste ano acontecerá noe 17/10 com o tema “Ciência para Redução das Desigualdades”envolvimento do colegiado com a indicação de docentes para participar na organização, além de propostas de atividades para incluir na programação do a comissão não ficará sobrecarregada. Segundo o professor, o evento é para todos os cursos e tem o objetivo principal de divulgar as pesquisas desenvolvidas na Universidade para a comunidade externa. Haverá também atividades voltadas aos alunos e um encontro com empresários da região visando O colegiado aprova, por unanimidade, a participação do curso PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CURSOsolicita aprovação do Planejamento Estratégico do Curso 2018 –o documento está disponibilizado no site, para consulta. Aprovado por unanimidade.PROGRAMA DE VOLUNTARIADO ACADÊMICO ad referendum do PVA do discente Marcílio Yudi Nagashima , sob orientação do docente Robertino Mendes Santiago JuniorWEBTV: O coordenador informou ao colegiado que a WebTV fará uma entrevista com um docente e um aluno a fim de divulgar o curso e solicitou que os interessados em participar se manifestassem. Houve manifestação favorável do Aurélio Reis dos Santos e a representante discente levará a demanda ao Centro Acadêmico que indicará um discente e comunicará a Nada mais havendo a tratar, o presidente, professor dez horas, encerrou a reunião, da qual eu, Andriara Tossani, lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim, pelo presidente e demais presentes.Andriara Tossani ________________________________Marco Aurélio Reis dos Santos _______________________________Daniel Angelo Longhi ________________________________Juliana Verga Shirabayashi ________________________________Raimundo Alberto Tostes ________________________________Wellington da Silva Pereira ________________________________
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GRR20182611 para as Comunicação e Expressão e Gestão da Saúde e Segurança do Trabalho. Aprovada por unanimidade; A coordenação do curso solicita a inclusão do docente William Rodrigues dos Santos como membro do Inclusão aprovada por FUNCIONAMENTO DO CURSO NOS PERÍODOS VESPERTINO + presidente informou que a portaria que permite a realização de em 2015 com validade . Por isso, a coordenação pede a aprovação do colegiado para emitir um por igual período, até que a alterado para período integral, visto lo apenas em um período. O colegiado aprova a O docente Raimundo Alberto Tostes informa que o evento “Vale da Ciência” deste ano acontecerá nos dias 15, 16 e 17/10 com o tema “Ciência para Redução das Desigualdades” e solicita o com a indicação de docentes para participar na organização, além de propostas de atividades para incluir na programação do Segundo o professor, o evento é para todos os cursos e tem o objetivo principal de divulgar as pesquisas desenvolvidas na Universidade para a comunidade externa. Haverá também atividades voltadas aos alunos e um encontro com empresários da região visando à , a participação do curso PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CURSO: A coordenação – 2022 e informa que Aprovado por unanimidade. PROGRAMA DE VOLUNTARIADO ACADÊMICO - PVA: do PVA do discente Marcílio Yudi Nagashima – , sob orientação do docente Robertino Mendes Santiago Junior; 2) O coordenador informou ao colegiado que a WebTV fará uma entrevista com um docente e um aluno a fim de divulgar o curso e solicitou que os interessados em participar se manifestassem. Houve manifestação favorável do Aurélio Reis dos Santos e a representante discente levará a demanda ao Centro Acadêmico que indicará um discente e comunicará a Nada mais havendo a tratar, o presidente, professor Marco Aurélio , da qual eu, Andriara Tossani, lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim, pelo presidente e demais presentes. ___________________________________________  _______________________________  _________________________________________  ____________________________________  ______________________________________  ____________________________________  
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