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ATA DA 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, REALIZADA NO DIA Aos vinte e nove dias do mês de 1 de videoconferência do prédio da UFPR, reuniu2 Engenharia de Produção. A sessão foi presidida pelo coordenador do curso, 3 professor Marco Aurélio Reis dos Santos4 Verga Shirabayashi e Wellington da Silva Pereira. Ainda presentes 5 administrativos André dos Reis Bombardi e6 Crisóstomo Meireles e Iasmin Lourenço Niza7 Daniel Angelo Longhi e Raimundo Alberto Tostes8 seguintes reuniões do colegiado9 junho de 2018; b) 14ª Reunião10 Atas aprovadas por unanimidade. 11 coordenador apresentou a necessidade de haver um docente responsável pela 12 coordenação do Trabalho de Conclusão de Curso e solicitou que os interessados se 13 manifestassem. A professora Juliana Verga Shirabayashi se 14 coordenar o TCC do curso15 ENTREGA DO TCC: A coordenação informou que desde o ano passado tem16 discutido a questão do formato de entrega do TCC17 Verga Shirabayashi, algumas18 consultadas e em conversa 19 Produção da UEM, foi informada que a disciplina tem oferta anual20 no primeiro semestre o R21 equivalem 40% da nota 22 e a monografia, que equivalem a 60% da nota. A monografia também23 realizada em formato de artigo, dependendo da decisão24 orientador. Tendo em vista a impossibilidade de realizar a reformulação curricular no 25 momento para dividir a disciplina “TCC”26 a disciplina optativa JEP026 27 realização da primeira parte e a disciplina 28 Conclusão de Curso. Será aberta uma disciplina no AVA para que a questão de 29 prazos fique mais organizada. 30 um parecer com as correções e sugestões31 disciplina no AVA, para que se tenha um registro para seguir no segundo semestre32 quando será realizada a banca da segunda defesa do TCC33 aprovadas por unanimida34 DISCIPLINAS OPTATIVAS35 seguintes disciplinas como optativas para o curso de Engenharia de Produção: 36 JCE079 – Introdução à Astronomia e JCE088 37 ofertadas por Licenciatura em Ciências Exatas; JLC050 38 de Software, ofertada p39 Conforto Térmico e JAG029 40 Engenharia Agrícola. A solicitação foi feita tendo em vista a pequena quantidade de 41 docentes de área específica que possam ministrar optativas pr42 Engenharia de Produção. A43 
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ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, REALIZADA NO DIA 29 DE JUNHOdias do mês de junho de dois mil e dezoito, às de videoconferência do prédio da UFPR, reuniu-se o colegiado do curso de de Produção. A sessão foi presidida pelo coordenador do curso, Marco Aurélio Reis dos Santos, com a participação dos docentes: e Wellington da Silva Pereira. Ainda presentes os André dos Reis Bombardi e Andriara Tossani e oCrisóstomo Meireles e Iasmin Lourenço Niza. Ausências justificadas dos docentes Raimundo Alberto Tostes. Expediente: Leitura dado colegiado: a) 36ª Reunião Ordinária, realizada em ª Reunião Extraordinária, realizada em 21por unanimidade. Ordens do dia: 1) COORDENADOR DE TCCcoordenador apresentou a necessidade de haver um docente responsável pela coordenação do Trabalho de Conclusão de Curso e solicitou que os interessados se manifestassem. A professora Juliana Verga Shirabayashi se coordenar o TCC do curso. Aprovada por unanimidade; A coordenação informou que desde o ano passado temdiscutido a questão do formato de entrega do TCC. Segundo a docente Juliana algumas instituições que possuem o mesmo curso foram em conversa com os coordenadores de TCC da Engenharia de foi informada que a disciplina tem oferta anualno primeiro semestre o Relatório 1 (finalização da parte teórica) e o Projeto, que  e no segundo semestre o Relatório 2 (Pesquisa de Campo)que equivalem a 60% da nota. A monografia tambémrealizada em formato de artigo, dependendo da decisão tomada Tendo em vista a impossibilidade de realizar a reformulação curricular no momento para dividir a disciplina “TCC” em duas partes, sugere-se que seja utilizada JEP026 – Tópicos em Engenharia de Prealização da primeira parte e a disciplina JEP024 – TCC para finalizarSerá aberta uma disciplina no AVA para que a questão de prazos fique mais organizada. Serão feitas duas defesas, na primeiraum parecer com as correções e sugestões de melhoria que será anexado à disciplina no AVA, para que se tenha um registro para seguir no segundo semestrequando será realizada a banca da segunda defesa do TCC. As decisões foram s por unanimidade; 3) ADIÇÃO CURRICULAR DE INCLUSÃO DE DISCIPLINAS OPTATIVAS: A coordenação do curso solicita a inclusão das seguintes disciplinas como optativas para o curso de Engenharia de Produção: Introdução à Astronomia e JCE088 – Processos Oxidativos ofertadas por Licenciatura em Ciências Exatas; JLC050 – Gerenciamento de Projeto de Software, ofertada por Licenciatura em Computação; JAG027 Conforto Térmico e JAG029 – Estruturas de Concreto Armado ofertadas por la. A solicitação foi feita tendo em vista a pequena quantidade de docentes de área específica que possam ministrar optativas prngenharia de Produção. Adição curricular aprovada por unanimidade
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ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE JUNHO DE 2018. de dois mil e dezoito, às oito horas, na sala se o colegiado do curso de de Produção. A sessão foi presidida pelo coordenador do curso, , com a participação dos docentes: Juliana e Wellington da Silva Pereira. Ainda presentes os técnicos Andriara Tossani e os discentes Sant’Iru . Ausências justificadas dos docentes Leitura das atas das ª Reunião Ordinária, realizada em oito de Extraordinária, realizada em 21 de junho de 2018. COORDENADOR DE TCC: O coordenador apresentou a necessidade de haver um docente responsável pela coordenação do Trabalho de Conclusão de Curso e solicitou que os interessados se manifestassem. A professora Juliana Verga Shirabayashi se disponibilizou a por unanimidade; 2) FORMATO DE A coordenação informou que desde o ano passado tem-se Segundo a docente Juliana instituições que possuem o mesmo curso foram com os coordenadores de TCC da Engenharia de foi informada que a disciplina tem oferta anual, sendo entregue (finalização da parte teórica) e o Projeto, que (Pesquisa de Campo) que equivalem a 60% da nota. A monografia também poderá ser tomada pelo discente e seu Tendo em vista a impossibilidade de realizar a reformulação curricular no se que seja utilizada Tópicos em Engenharia de Produção I para a finalizar o Trabalho de Será aberta uma disciplina no AVA para que a questão de na primeira, será emitido que será anexado à disciplina no AVA, para que se tenha um registro para seguir no segundo semestre, . As decisões foram CURRICULAR DE INCLUSÃO DE A coordenação do curso solicita a inclusão das seguintes disciplinas como optativas para o curso de Engenharia de Produção: Processos Oxidativos Avançados, Gerenciamento de Projeto JAG027 – Ambiência e Estruturas de Concreto Armado ofertadas por la. A solicitação foi feita tendo em vista a pequena quantidade de docentes de área específica que possam ministrar optativas próprias do curso de provada por unanimidade; 4) 
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ATUALIZAÇÃO DE BIBLIOGRAFIAS:44 Campus obteve um recurso no valor 40.000 reais destinado a aquisição de 45 bibliografias para o núcleo profissionalizante e específico do curso. Desta forma, 46 solicita-se aos docentes que atualizem as bibliografias das Fichas 147 que ministram e informem à coordenação 48 colegiado; 5) SOLICITAÇÕES DE TRANSPORTE:49 realizada pelo Centro Acadêmico do curso, conforme Ofício nº 12/2018. O transporte 50 solicitado é para participar do Simpósio de Engenharia de Produção 51 ocorre entre os dias 07 e 09 de novembro de 2018, no prédio da FunDeb, Campus 52 da Unesp de Bauru/ SP. Saída e retorno previstos para 06 e 10/11, respectivamente53 Aprovado por unanimidade54 Fernanda de Carvalho, Danubia Gabrielly Bonfim e Mariane Bortolanza Couto 55 acompanhadas pelo docente Landir Saviniec participarem da 25ª edição do Encontro 56 Nacional de Empresas Juniores 57 Tendo em vista a distância do evento e a58 motoristas para o transporte, o colegiado indefere o pedido59 RETIRADA DE DISCIPLINA DO ROL DE OPTATIVAS: 60 Silva Pereira solicitou ao colegiado a retirada da disciplina JAG006 61 Administração Agrícola do rol de optativas para o curso de Engenharia de Produção. 62 O professor afirma que a disciplina em questão possui conteúdo muito perecido com 63 a disciplina obrigatória JEP001 64 simultaneamente, por isso acredita que a inclusão da JAG006 como optativa se 65 torna inviável. O colegiado aprovou a retirada por unanimidade66 PROGRAMADO: A vice67 intitulado “Aquisição parcial de bibliografia complementar das disciplinas do núcleo 68 profissionalizante do curso de Engenharia de Produção do Campus Avançado em 69 Jandaia do Sul”. A docente informou que foi disponibilizado para 70 R$ 20.000,00, sendo solicitado o total de R$ 19.822,30. Aprovado por unanimidade;71 8) CONCESSÃO: Concessão à docente Juliana Verga Shirabayashi, no período de 72 25 a 29/07 para participar com apresentação de dois trabalhos (1. Problemas de73 corte: um estudo via técnicas de otimização. 2. Coleta de resíduos sólidos: um 74 estudo de caso via técnicas de otimização.) e palestra (Otimização com parâmetros 75 incertos: aplicações em problemas práticos) no V ERMAC 76 Matemática Aplicada e Computacional, na UFAL 77 unanimidade; 9) SOLICITAÇÃO DE REMOÇÃO: 78 Departamento de Economia da UFPR (DEPECON)79 docente Wellington da Silva Pereira, conforme documento anexo80 do docente, o pedido foi aprovado por unanimidade.81 CONCESSÃO: Concessão aprovada 82 Silva Pereira participar de uma reunião de pesquisa nos dias 12 a 14 de junho, em 83 Curitiba – PR. Nada mais havendo a tratar, o presidente, professor 84 Reis dos Santos, às nove85 Andriara Tossani, lavrei a 86 demais presentes. 87 Secretária – Andriara Tossani
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ATUALIZAÇÃO DE BIBLIOGRAFIAS: O coordenador informou que a direção do obteve um recurso no valor 40.000 reais destinado a aquisição de bibliografias para o núcleo profissionalizante e específico do curso. Desta forma, se aos docentes que atualizem as bibliografias das Fichas 1e informem à coordenação para aprovação na próxima reunião de5) SOLICITAÇÕES DE TRANSPORTE: a) Solicitação de transporte realizada pelo Centro Acadêmico do curso, conforme Ofício nº 12/2018. O transporte o é para participar do Simpósio de Engenharia de Produção ocorre entre os dias 07 e 09 de novembro de 2018, no prédio da FunDeb, Campus da Unesp de Bauru/ SP. Saída e retorno previstos para 06 e 10/11, respectivamenteAprovado por unanimidade; b) Solicitação de transporte para as discentes Cindy Fernanda de Carvalho, Danubia Gabrielly Bonfim e Mariane Bortolanza Couto acompanhadas pelo docente Landir Saviniec participarem da 25ª edição do Encontro Nacional de Empresas Juniores – ENEJ, do dia 29/08 a 01/09 em Ouro Preto/MG. Tendo em vista a distância do evento e a necessidade de disponibilizar doismotoristas para o transporte, o colegiado indefere o pedido por unanimidadeRETIRADA DE DISCIPLINA DO ROL DE OPTATIVAS: O docente ao colegiado a retirada da disciplina JAG006 Administração Agrícola do rol de optativas para o curso de Engenharia de Produção. O professor afirma que a disciplina em questão possui conteúdo muito perecido com ina obrigatória JEP001 – Economia, e ambas são ofertadas simultaneamente, por isso acredita que a inclusão da JAG006 como optativa se torna inviável. O colegiado aprovou a retirada por unanimidadeA vice-coordenadora apresentou ao colegiado o projeto de FDA Aquisição parcial de bibliografia complementar das disciplinas do núcleo profissionalizante do curso de Engenharia de Produção do Campus Avançado em ”. A docente informou que foi disponibilizado para R$ 20.000,00, sendo solicitado o total de R$ 19.822,30. Aprovado por unanimidade;Concessão à docente Juliana Verga Shirabayashi, no período de 25 a 29/07 para participar com apresentação de dois trabalhos (1. Problemas decorte: um estudo via técnicas de otimização. 2. Coleta de resíduos sólidos: um estudo de caso via técnicas de otimização.) e palestra (Otimização com parâmetros incertos: aplicações em problemas práticos) no V ERMAC - Encontro Regional de ada e Computacional, na UFAL - Maceió9) SOLICITAÇÃO DE REMOÇÃO: Solicitação de remoção para o Departamento de Economia da UFPR (DEPECON), em Curitiba/PR,docente Wellington da Silva Pereira, conforme documento anexodo docente, o pedido foi aprovado por unanimidade. Concessão aprovada ad referendum para o docente Wellington da participar de uma reunião de pesquisa nos dias 12 a 14 de junho, em Nada mais havendo a tratar, o presidente, professor nove horas e vinte minutos, encerrou a reunião, da qual eu, Andriara Tossani, lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim, pelo presidente e Andriara Tossani ________________________________
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nador informou que a direção do obteve um recurso no valor 40.000 reais destinado a aquisição de bibliografias para o núcleo profissionalizante e específico do curso. Desta forma, se aos docentes que atualizem as bibliografias das Fichas 1 das disciplinas na próxima reunião de Solicitação de transporte realizada pelo Centro Acadêmico do curso, conforme Ofício nº 12/2018. O transporte o é para participar do Simpósio de Engenharia de Produção - SIMPEP que ocorre entre os dias 07 e 09 de novembro de 2018, no prédio da FunDeb, Campus da Unesp de Bauru/ SP. Saída e retorno previstos para 06 e 10/11, respectivamente. Solicitação de transporte para as discentes Cindy Fernanda de Carvalho, Danubia Gabrielly Bonfim e Mariane Bortolanza Couto acompanhadas pelo docente Landir Saviniec participarem da 25ª edição do Encontro 9/08 a 01/09 em Ouro Preto/MG. necessidade de disponibilizar dois por unanimidade; 6) O docente Wellington da ao colegiado a retirada da disciplina JAG006 – Economia e Administração Agrícola do rol de optativas para o curso de Engenharia de Produção. O professor afirma que a disciplina em questão possui conteúdo muito perecido com Economia, e ambas são ofertadas simultaneamente, por isso acredita que a inclusão da JAG006 como optativa se torna inviável. O colegiado aprovou a retirada por unanimidade; 7) FDA – FLUXO ao colegiado o projeto de FDA Aquisição parcial de bibliografia complementar das disciplinas do núcleo profissionalizante do curso de Engenharia de Produção do Campus Avançado em ”. A docente informou que foi disponibilizado para o curso um valor de R$ 20.000,00, sendo solicitado o total de R$ 19.822,30. Aprovado por unanimidade; Concessão à docente Juliana Verga Shirabayashi, no período de 25 a 29/07 para participar com apresentação de dois trabalhos (1. Problemas de corte: um estudo via técnicas de otimização. 2. Coleta de resíduos sólidos: um estudo de caso via técnicas de otimização.) e palestra (Otimização com parâmetros Encontro Regional de -AL. Aprovada por Solicitação de remoção para o , em Curitiba/PR, realizada pelo docente Wellington da Silva Pereira, conforme documento anexo. Após explanação  Comunicação: 1) para o docente Wellington da participar de uma reunião de pesquisa nos dias 12 a 14 de junho, em Nada mais havendo a tratar, o presidente, professor Marco Aurélio , encerrou a reunião, da qual eu, presente Ata, que vai assinada por mim, pelo presidente e ___________________________________________  



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

Presidente – Marco Aurélio Reis dos SantosDocente – Juliana Verga ShirabayashiDocente – Raimundo Alberto TostesDocente – Wellington da Silva PereiraDiscente – Iasmin Lourenço NizaDiscente – Sant’Iru Crisóstomo Meireles    MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
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Marco Aurélio Reis dos Santos _______________________________Juliana Verga Shirabayashi ________________________________Raimundo Alberto Tostes ________________________________Wellington da Silva Pereira ________________________________Iasmin Lourenço Niza ________________________________Sant’Iru Crisóstomo Meireles ________________________________ AVANÇADO DE JANDAIA DO SUL COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 
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ATA DA 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, REALIZADA NO DIA 29 DE JUNHO DE 2018. 

 


