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ATA DA 42ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE 1 ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, REALIZADA NO DIA 2 2018. 3 Aos dezenove nove dias do mês de 4 trinta minutos, na sala 585 de Produção. A sessão foi presidida pelo6 Aurélio Reis dos Santos7 Juliana Verga Shirabayashi8 (convidado). Ainda presente9 Annie Moura Possebon e Rodrigo Teixeira Porto (convidado)10 docente Raimundo Alberto Tostes11 Ordinária, realizada em 12 Ordens do dia: 1) MANIFESTAÇÃO EM 13 03/2018: Conforme deliberado na 41ª Reunião 14 realizada em 29 de novembro de 2018,15 representação discente 16 AULAS DA DISCIPLINA JAN018 17 pela coordenação e entregue ao docente André Luiz Justi 18 solicitando sua suspensão da19 mencionada e dando ao docente o prazo de 30 dias para20 29 de novembro de 201821 colegiado de Engenharia de Produção22 Ouvidoria da UFPR, sobre o assunto em questão. 23 discentes relatam uma série 24 em uma das provas da disciplina 25 incorretamente. Por isso,26 disciplina e a revisão por outro docente ou o cancelamento d27 julgam ter sido corrigida incorretamente28 03/2018, o docente elaborou como resposta um documento 29 convidado pela coordenação do curso a se manifestar30 Foi convidado ainda o discente do c31 Porto, que se manifestou em favor do docente.32 que divide esta disciplina com o docente 33 procuraram por ele e disseram não estar de acordo com a reclamação que foi 34 assinada em nome de “alunos 35 Após as manifestações,36 vários documentos comprobatórios37 curso que considere a reclamação improcedente.38 mesmo de ocorrer os fatos acima descritos já havia sido 39 docentes da disciplina para o próximo ano letivo40 do curso, após ouvir ambas as partes envolvidas 41 afastar o docente das atividades que envolvem a disciplina a partir do dia em que a 42 reclamação foi recebida, 43 tomada nesta instância, portanto decide44 pelo docente para o Conselho Diretor do 45 

   MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
CAMPUS AVANÇADO DE JANDAIA DO SULCOORDENAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

Rua Dr. João Maximiano, 426 – Vila Operária – Jandaia do Sul – PR – CEP Fone: (41) 3208-6191 | www.jandaiadosul.ufpr.br 

ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, REALIZADA NO DIA 19 DE dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito, às a sala 58 do bloco 03, reuniu-se o colegiado do curso de Engenharia ção. A sessão foi presidida pelo coordenador do curso, professorAurélio Reis dos Santos, com a participação dos docentes: Daniel Angelo Longhi,Juliana Verga Shirabayashi, William Rodrigues dos Santos presente a técnica administrativa Andriara TossaniAnnie Moura Possebon e Rodrigo Teixeira Porto (convidado). Ausência justificada do Raimundo Alberto Tostes. Expediente: Leitura da ataOrdinária, realizada em 29 de novembro de 2018. Ata aprovada por unanimidade. MANIFESTAÇÃO EM RESPOSTA AO OFÍCIOConforme deliberado na 41ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso,realizada em 29 de novembro de 2018, no item de pauta solicitado por  intitulado “1) RECLAMAÇÃO DOS ALUNOS SOBRE AS AULAS DA DISCIPLINA JAN018 – FENÔMENOS DE TRANSPORTEe entregue ao docente André Luiz Justi o ofíciosuspensão das atividades que envolvem adando ao docente o prazo de 30 dias para manifestação.ovembro de 2018, foi recebida pela direção do Campus colegiado de Engenharia de Produção uma denúncia feita sobre o assunto em questão. Na reclamação acima citada os discentes relatam uma série de problemas de conduta pelo docente em uma das provas da disciplina houve uma questão que foi corrigida incorretamente. Por isso, solicitam ao colegiado o afastamento do docente nessapor outro docente ou o cancelamento da questãoigida incorretamente. Atendendo o proposto no ofícioelaborou como resposta um documento compela coordenação do curso a se manifestar nesta reunião de colegiadoconvidado ainda o discente do curso de Engenharia Agrícolase manifestou em favor do docente. O professor Daniel Angelo Longhi, que divide esta disciplina com o docente André Luiz Justi afirmou que alguns alunos procuraram por ele e disseram não estar de acordo com a reclamação que foi assinada em nome de “alunos de engenharia da UFPR campus Jandaia do Sul”, a leitura do documento de resposta e apresentação des documentos comprobatórios pelo docente o mesmo solicita ao colegiado do reclamação improcedente. O docente afirma ainda que antes mesmo de ocorrer os fatos acima descritos já havia sido decidida a alteração dos disciplina para o próximo ano letivo. 1º Encaminhamento: do curso, após ouvir ambas as partes envolvidas e, por prudência ter optado por afastar o docente das atividades que envolvem a disciplina a partir do dia em que a , acredita que não há mais nenhuma medida que possa ser tomada nesta instância, portanto decide enviar o documento de resposta elaborado pelo docente para o Conselho Diretor do Campus que deverá decidir como proceder 
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ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE DE DEZEMBRO DE de dois mil e dezoito, às oito horas e se o colegiado do curso de Engenharia coordenador do curso, professor Marco Daniel Angelo Longhi,  e André Luiz Justi Andriara Tossani e os discentes Ausência justificada do ata da 41ª Reunião provada por unanimidade. RESPOSTA AO OFÍCIO CCEP Nº Ordinária do Colegiado do Curso, de pauta solicitado por 1) RECLAMAÇÃO DOS ALUNOS SOBRE AS FENÔMENOS DE TRANSPORTE”, foi elaborado o ofício CCEP nº 03/2018 s atividades que envolvem a disciplina acima manifestação. Ainda no dia Campus e encaminhada ao uma denúncia feita pelos discentes na Na reclamação acima citada os pelo docente e afirmam que houve uma questão que foi corrigida amento do docente nessa a questão da prova que roposto no ofício CCEP nº com 62 páginas e foi nesta reunião de colegiado. urso de Engenharia Agrícola, Rodrigo Teixeira Daniel Angelo Longhi, afirmou que alguns alunos procuraram por ele e disseram não estar de acordo com a reclamação que foi de engenharia da UFPR campus Jandaia do Sul”. de resposta e apresentação de solicita ao colegiado do O docente afirma ainda que antes decidida a alteração dos 1º Encaminhamento: O colegiado e, por prudência ter optado por afastar o docente das atividades que envolvem a disciplina a partir do dia em que a que não há mais nenhuma medida que possa ser nviar o documento de resposta elaborado decidir como proceder 
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com relação à reclamação recebida da 46 Quanto à solicitação de revisão ou cancelamento da questão da prova, o colegiado 47 indefere o pedido tendo como base a Resolução 37/97 48 delimita um prazo de três dias úteis após a vista de prova para 49 de questões pelos discentes50 apresentada pelo docente.51 unanimidade pelos membros do colegiado52 pelo curso de Licenciatura em Ciências Exatas de adição53 JAN001 – Matemática I54 JCE023 – Matemática I55 HOMOLOGAÇÃO DOS RESULTADOS DAS BANCAS DE DEFESA DE TCC56 coordenadora de TCC, professora Juliana 57 colegiado do curso os resultados obtidos pelos discentes nas bancas de Trabalho de 58 Conclusão de Curso do 2º semestre de 2018. Todos os resultados foram 59 homologados por unanimidad60 professora Juliana Verga Shirabayashi apresentou ao colegiado uma proposta de61 Cronograma do TCC, disciplinas JEP043 62 letivo de 2019. Após sugestões e alterações 63 aprovado por unanimidade64 DE TCC: Após apresentação d65 elaborada pela vice-coordenadora do curso66 membros, o colegiado aprovou por unanimidade o novo Regulamento de Trabalho 67 de Conclusão de Curso, que será disponibilizado na página do 68 PROGRAMA DE VOLUNTARIADO ACADÊMICO69 discente Sant’Iru Crisostomo Meireles 70 Voluntariado Acadêmico71 (Processo SEI nº 23075.074276/201872 carga horária semanal de 73 havendo a tratar, o presidente, professor 74 horas e dez minutos, encerrou a reunião, da qual eu, Andriara Tossani, lavrei a 75 presente Ata, que vai assinada por mim, pel76 Secretária – Andriara TossaniPresidente – Marco Aurélio Reis dos SantosDocente – Daniel Angelo LonghiDocente – Juliana Verga ShirabayashiDocente – William Rodrigues dos SantosDocente convidado – André Luiz JustiDiscente – Annie Moura PossebonDiscente convidado – Rodrigo Teixeira Porto 
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ação recebida da Ouvidoria UFPR. 2º Encaminhamento: Quanto à solicitação de revisão ou cancelamento da questão da prova, o colegiado indefere o pedido tendo como base a Resolução 37/97 – CEPEdelimita um prazo de três dias úteis após a vista de prova para solicitação de revisão pelos discentes, em caso que não concordem com a correção apresentada pelo docente. Ambos os encaminhamentos foram aprovados por unanimidade pelos membros do colegiado; 2) ADIÇÃO CURRICULARnciatura em Ciências Exatas de adição curricularMatemática I das Engenharias como igualmente válida à disciplina Matemática I. Solicitação aprovada por unanimidade; HOMOLOGAÇÃO DOS RESULTADOS DAS BANCAS DE DEFESA DE TCCcoordenadora de TCC, professora Juliana Verga Shirabayashi, apresentou ao colegiado do curso os resultados obtidos pelos discentes nas bancas de Trabalho de Conclusão de Curso do 2º semestre de 2018. Todos os resultados foram unanimidade; 4) CRONOGRAMA DE TCC PARA 2019professora Juliana Verga Shirabayashi apresentou ao colegiado uma proposta de, disciplinas JEP043 – TCC I e JEP044 – pós sugestões e alterações pelos membros ado por unanimidade, conforme anexo; 5) ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO Após apresentação da proposta de alteração do regulamento de TCCcoordenadora do curso, e sugestões de mudanças pelos aprovou por unanimidade o novo Regulamento de Trabalho de Conclusão de Curso, que será disponibilizado na página do PROGRAMA DE VOLUNTARIADO ACADÊMICO – PVA: Solicitação de inclusão do discente Sant’Iru Crisostomo Meireles – GRR20165651 no Voluntariado Acadêmico, sob orientação do docente William Rogrigues dos Santos(Processo SEI nº 23075.074276/2018-93), com vigência de 05/01 a 20/12/2019 e carga horária semanal de oito horas. Aprovado por unanimidade.presidente, professor Marco Aurélio Reis dos Santos, 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 ________________________________William Rodrigues dos Santos ________________________________André Luiz Justi ________________________________Annie Moura Possebon ________________________________Rodrigo Teixeira Porto ______________________________ 
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2º Encaminhamento: Quanto à solicitação de revisão ou cancelamento da questão da prova, o colegiado CEPE, artigo 105, que solicitação de revisão em caso que não concordem com a correção Ambos os encaminhamentos foram aprovados por ADIÇÃO CURRICULAR: Solicitação curricular da disciplina como igualmente válida à disciplina aprovada por unanimidade; 3) HOMOLOGAÇÃO DOS RESULTADOS DAS BANCAS DE DEFESA DE TCC: A Verga Shirabayashi, apresentou ao colegiado do curso os resultados obtidos pelos discentes nas bancas de Trabalho de Conclusão de Curso do 2º semestre de 2018. Todos os resultados foram CRONOGRAMA DE TCC PARA 2019: A professora Juliana Verga Shirabayashi apresentou ao colegiado uma proposta de  TCC II, para o ano pelos membros o cronograma foi ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO do regulamento de TCC, de mudanças pelos aprovou por unanimidade o novo Regulamento de Trabalho de Conclusão de Curso, que será disponibilizado na página do Campus; 6) Solicitação de inclusão do GRR20165651 no Programa de sob orientação do docente William Rogrigues dos Santos com vigência de 05/01 a 20/12/2019 e Aprovado por unanimidade. Nada mais Marco Aurélio Reis dos Santos, às doze , encerrou a reunião, da qual eu, Andriara Tossani, lavrei a presidente e demais presentes. ___________________________________________  _______________________________  _________________________________________  ____________________________________  __________________________________  ____________________________________  _______________________________________  ______________________________  
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ATA DA 41ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, REAANEXO – TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSODATA Ajuste Solicitação de matrícula na disciplina JEP043 Trabalho de Conclusão de Curso I.De 04/02/2019 a 14/02/2019 Cadastro das áreas de conhecimento nas quais orientadores e orientar TCC e indicarão temas e quantidade de alunos que pretendem orientar.19/02/19 Encontro da coordenação do TCC com orientandos e orientandas para esclarecer as normas vigentes do TCC13/03/19 Prazo final para deferimento das matrículas pela Coordenação do Curso.25/03/2019 Prazo final para escolha/definição dos orientadores por parte dos alunos e alunas.05/04/19 Prazo final para o aluno ou projeto do TCC para orientador ou orientadora.12/06/2019 Prazo final para o aluno ou aluna entregar a primeira versão do TCC para orientador ou orientadora 19/06/2019 a 03/07/19 Apresentação do respectivo trabalho (qualificação) a uma banca estipulada pela orientação/coordenação.07/07/19 Prazo final para digitação de notas, conceitos e frequências pelos Professores, no Portal do Professor, para consolidação de turmas das disciplinas e unidades curriculares semestrais ofertadas para o 1º semestre de 2019. De 08/07/19 à 21/07/19 Solicitação de matrícula na disciplina JEP044 Trabalho de Conclusão de Curso II, apenas para os aprovados em JEP043 Curso I.21/08/19 Prazo final para deferimento das matrículas pela Coordenação d20/10/19 Prazo final para orientador ou orientadora indicar os membros da banca examinadora.Homologação pelo Colegiado em outubro.Até 14 dias corridos antes da defesa Prazo final para o aluno ou aluna entregar a versão definitivabanca examinadora.De 11/11/19 a 29/11/19 Período para realização das defesas de TCC.18/12/19 Prazo final para o aluno ou aluna entregar a versão final do TCC conforme indicado pela ou orientadora.
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ATA DA 41ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, REALIZADA NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2018. TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO (CRONOGRAMA 2019 Atividade Solicitação de matrícula na disciplina JEP043 Trabalho de Conclusão de Curso I. Cadastro das áreas de conhecimento nas quais orientadores e orientadoras manifestarão interesse em orientar TCC e indicarão temas e quantidade de alunos que pretendem orientar. Encontro da coordenação do TCC com orientandos e orientandas para esclarecer as normas vigentes do TCCPrazo final para deferimento das matrículas pela Coordenação do Curso. Prazo final para escolha/definição dos orientadores por parte dos alunos e alunas. Prazo final para o aluno ou aluna entregar o escopo do projeto do TCC para orientador ou orientadora. Prazo final para o aluno ou aluna entregar a primeira versão do TCC para orientador ou orientadora  Apresentação do respectivo trabalho (qualificação) a uma banca estipulada pela orientação/coordenação. Prazo final para digitação de notas, conceitos e frequências pelos Professores, no Portal do Professor, para consolidação de turmas das disciplinas e unidades curriculares semestrais ofertadas para o 1º semestre de 2019.  Solicitação de matrícula na disciplina JEP044 Trabalho de Conclusão de Curso II, apenas para os aprovados em JEP043 – Trabalho de Conclusão de Curso I. Prazo final para deferimento das matrículas pela Coordenação do Curso. Prazo final para orientador ou orientadora indicar os membros da banca examinadora. Homologação pelo Colegiado em outubro. Prazo final para o aluno ou aluna entregar a versão definitiva do TCC para orientador ou orientadora e banca examinadora. Período para realização das defesas de TCC. Prazo final para o aluno ou aluna entregar a versão final do TCC conforme indicado pela banca para orientador ou orientadora.  
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ATA DA 41ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE LIZADA NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE CRONOGRAMA 2019) Forma/Local Solicitação de matrícula na disciplina JEP043 – Via Portal do Aluno Cadastro das áreas de conhecimento nas quais orientadoras manifestarão interesse em orientar TCC e indicarão temas e quantidade de alunos Via Internet Encontro da coordenação do TCC com orientandos e orientandas para esclarecer as normas vigentes do TCC Presencial/Sala Prazo final para deferimento das matrículas pela SIE Prazo final para escolha/definição dos orientadores por Presencial/Virtual aluna entregar o escopo do Física ou virtual Prazo final para o aluno ou aluna entregar a primeira Física ou virtual Apresentação do respectivo trabalho (qualificação) a A definir Prazo final para digitação de notas, conceitos e frequências pelos Professores, no Portal do Professor, para consolidação de turmas das disciplinas e unidades curriculares semestrais ofertadas para o 1º semestre de Portal do Professor Solicitação de matrícula na disciplina JEP044 – Trabalho de Conclusão de Curso II, apenas para os Trabalho de Conclusão de Via Portal do Aluno Prazo final para deferimento das matrículas pela SIE Prazo final para orientador ou orientadora indicar os A definir Prazo final para o aluno ou aluna entregar a versão do TCC para orientador ou orientadora e Física e/ou virtual A definir Prazo final para o aluno ou aluna entregar a versão final banca para orientador A definir 


