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ATA  DA  DÉCIMA  REUNIÃO  DO  COLEGIADO  DO  CURSO  DE  ENGENHARIA  DE 

PRODUÇÃO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS INTEGRADAS DO PONTAL. Aos vinte e cinco 

de outubro de dois mil e onze, terça-feira, às dezenove horas, no campus do Pontal da 

Universidade  Federal  de  Uberlândia,  bloco  1B,  sala  28-coordenação  do  curso  de 

Engenharia  de Produção,  na rua vinte nº 1600,  Bairro Tupã,  CEP 38304-402,  nesta 

cidade, presidida pelo professor Gleyzer Martins, e estando presentes os participantes 

citados no final  desta ata,  teve início  a  décima reunião do Colegiado do Curso de 

Engenharia  de Produção da Faculdade de Ciências Integradas  do Pontal.  A reunião 

transcorreu da seguinte forma:  1. Atas das 8ª e 9ª reuniões de 2011 –  A ata da 8ª 

reunião do Colegiado foi aprovada por unanimidade. Foi feita uma correção na ata da 

9ª reunião pelo discente Douglas e prof. Gleyzer. 2. Comunicações: 2.1. Comunicado 

sobre as reuniões dos Conselhos de Graduação e Universitário – O prof. Gleyzer disse 

que está sendo notada na Universidade uma dificuldade de comunicação tanto por 

parte dos discentes quanto dos docentes. Mencionou também que deve ser buscada a 

autonomia discente no estudo universitário, a qual se realizaria, dentre outras formas, 

através  do  moodle  e  do  incentivo  ao  aluno  a  buscar  a  independência  no  estudo. 

Quanto ao assunto da semi-presencialidade, o prof. Gleyzer disse achar interessante 

que o curso de Engenharia de Produção se posicione sobre o assunto; comentou que 

tal tema está sob vista de uma conselheira do CONGRAD, uma vez que uma parte do 

conselho é contra ele. 3. Ordem do dia: 3.1. Apreciação do plano de ensino referente 

à disciplina GEP012-Física Experimental I – O plano de ensino acima citado, referente 

à  disciplina  que  está  sendo  ministrada  no  2º  semestre  de  2011,  foi  aprovado. 

Aproveitando a oportunidade,  o  prof.  Daniel  fez  algumas  observações  e  perguntas 

sobre o formato da ementa e da bibliografia dos planos de ensino.  3.2. Deliberação 

sobre o estabelecimento de dia e horário, assim como de um teto horário para as 

reuniões  do  Colegiado  do  curso  –  Os  professores  Daniel  e  Jorge  não  consideram 

interessante  estabelecer  um  teto  horário  para  as  reuniões,  para  que  não  haja  a 
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necessidade  de  se  fazer  reuniões  extraordinárias.  O  prof.  Gleyzer  disse  considerar 

interessante estabelecer um horário pela manhã ou tarde para fazer as reuniões, a que 

o prof. Jorge sugeriu que no ano de dois mil e doze seja reservado um horário na  

manhã ou tarde para realizar as reuniões, que seja bom para todos. 3.3. Apreciação e 

deliberação  sobre  o  ad  referendum  da  solicitação  de  Trancamento  Parcial  na 

disciplina GEP017-Estatística para Engenharia de Produção, da discente Maira Espir 

Andrade Guedes (21011EPR045) –  O ad referendum foi aprovado com unanimidade. 

3.4.  Apreciação  e  deliberação  sobre  o  ad  referendum da  solicitação  de  prova 

substitutiva  na  disciplina  GEP017-Estatística  para  Engenharia  de  Produção,  da 

discente Thaís Arreguy Amado Corrêa de Araujo (21011EPR032) –  O ad referendum 

foi aprovado com unanimidade. 3.5. Apreciação e deliberação sobre o ad referendum 

da  solicitação  de  prova  substitutiva  na  disciplina  GEP013-Microeconomia,  da 

discente Thaís Arreguy Amado Corrêa de Araujo (21011EPR032) –  O ad referendum 

foi aprovado com unanimidade. O presidente Gleyzer falou sobre o direito do aluno de 

fazer uma nova prova quando apresentar um atestado com o Código Internacional de 

Doenças.  3.6.  Apreciação  e  deliberação  sobre  o  ad referendum da  solicitação  de 

Desistência Oficial do discente Lucas Mezadrí Dias (21121EPR019) – O ad referendum 

foi aprovado com unanimidade. 3.7. Apreciação e deliberação sobre a solicitação de 

Trancamento  Geral  Semestral  da  discente  Raina  Marielle  do  Nascimento  Alves 

(21021EPR035) – O prof. Gleyzer explicou que a discente está tendo dificuldade no 

curso, e quer trancar para fazer um curso especial de matemática. A solicitação foi  

aprovada  com  unanimidade.   3.8.  Deliberação  sobre  o  estabelecimento  de  uma 

Comissão  de  Projetos  de  Laboratórios  do  curso  de  Engenharia  de  Produção  –  O 

presidente Gleyzer falou sobre a reunião da qual participou com a direção, quando 

foram solicitados os projetos de laboratório para até julho de dois mil e doze. O prof. 

Gleyzer disse considerar importante que os atuais projetos sejam repensados, tanto 

para se adequarem ao espaço físico, quanto pelas especificidades do laboratório de 
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metrologia. A comissão então ficou composta pelos professores Hilano José Rocha de 

Carvalho, Jorge von Atzingen dos Reis, Gleyzer Martins, Déborah Oliveira Almeida e 

pelo discente Douglas Alves Morais.  3.9. Deliberação sobre o uso dos Recursos de 

Audiovisual  do curso de Engenharia  de Produção –  O prof.  Gleyzer  falou  sobre a 

reincidência  dos  problemas  no  empréstimo  do  data  show,  quando  professores 

mantinham o recurso em casa, sendo que, por ser algo público, deveria ser mantido o 

máximo de tempo na Universidade, evitando inclusive roubos. O prof. Jorge disse que 

os recursos do curso deveriam ser utilizados o mínimo possível, já que a lâmpada tem 

uma vida útil limitada. Ficou decidido então que os recursos audiovisuais do curso de 

Engenharia de Produção serão utilizados exclusivamente em aulas que comecem às 

sete  e  dez,  com  devolução  imediata  ao  final  do  período  (manhã),  e  em  eventos 

realizados pelo curso.  3.10. Deliberação sobre o estabelecimento de uma Comissão 

de Recursos Financeiros e Diárias e Passagens do curso de Engenharia de Produção – 

O  presidente  Gleyzer  explicou  sobre  a  hierarquização  e  delegações  que 

inevitavelmente acontecem dentro da FACIP, diante do que se torna interessante a 

construção de comissões. A comissão de Recursos Financeiros e Diárias e Passagens do 

curso ficou composta pelos professores Daniel França Lazarin, Vérica Marconi Freitas 

de Paula, Hilano José Rocha de Carvalho, Jorge von Atzingen dos Reis e Sílvia Araújo 

dos Reis. 3.11. Apreciação e deliberação sobre a solicitação de Prova Substitutiva da 

discente Leidiana Aparecida Souza Costa (21011EPR019) –  O pedido foi  indeferido 

pela ausência do Código Internacional  de Doenças.  3.12.  Apreciação e deliberação 

sobre a solicitação de Regime Excepcional da discente Leandra de Oliveira Fernandes 

(21011EPR018)  –  O  pedido  foi  deferido  por  unanimidade.  3.13.  Discussão  e 

deliberação sobre o uso dos laboratórios de Química – O prof. Gleyzer fez uma breve 

narração  para  a  contextualização  dos  demais  membros  sobre  a  situação  dos 

laboratórios de química, que é precária e coloca em risco o prédio A2 e seus usuários;  

diante disso, ele participa da opinião de suspender as aulas. Mencionou ainda que na 
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próxima reunião do CONFACIP,  dia vinte e sete de outubro, será decidido sobre as  

aulas  nos  laboratórios  de  química,  diante  do que  propôs  ao  colegiado  esperar  tal 

decisão para tomar o seu posicionamento. Finalizando a reunião, o prof. Jorge sugeriu 

a  inclusão,  na  próxima  reunião  do  colegiado,  do  ponto  de  pauta  sobre  o 

estabelecimento de Comissão Organizadora do questionário a ser feito aos discentes a 

título de reconhecimento do curso.  Nada mais havendo a tratar,  às vinte  horas  e 

quarenta minutos foi encerrada a reunião com a lavratura desta ATA que, após lida e 

aprovada, segue assinada por mim, Hemileia Aparecida de Araujo Franco, na qualidade 

de secretária,  pelo Presidente Gleyzer Martins e demais membros do Colegiado do 

Curso de Engenharia de Produção. Ituiutaba, vinte e cinco de outubro de dois mil e 

onze.        

Daniel França Lazarin_____________________________________________________

Douglas Alves Morais_____________________________________________________

Gleyzer Martins__________________________________________________________

Hemileia Aparecida de Araujo Franco________________________________________

Jorge von Atzingen dos Reis________________________________________________
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