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ATA DA QUINTA REUNIÃO  DO  COLEGIADO  DO  CURSO  DE  ENGENHARIA DE 

PRODUÇÃO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS INTEGRADAS DO PONTAL. Aos trinta de 

maio de dois mil e onze, segunda-feira, às dezenove horas, na Universidade do Estado de Minas 

Gerais, Fundação Educacional de Ituiutaba, Campus Universitário, na rua Horácio Paulo Siqueira, 

bloco  A2,  ala  cinco,  sala  dezessete,  nesta  cidade,  presidida  pelo  professor  Gleyzer  Martins  e 

secretariada por mim, Hemileia Aparecida de Araujo Franco, e estando presentes os participantes 

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

Produção da Faculdade de Ciências Integradas do Pontal. A reunião transcorreu da seguinte forma: 

2. Comunicações – Como primeira comunicação, o presidente Gleyzer informou sobre o ENADE, 

dizendo  que  todos  os  ingressantes  deverão  ser  inscritos.  Depois  comunicou  que  não  houve 

candidatos classificados no Concurso de edital nº 026/2011. A professora Vérica explicou, enquanto 

presidente das duas Comissões Julgadoras do concurso, como foram os procedimentos tomados, e 

sugeriu que se faça concurso para docente substituto para atender à demanda por professores do 

Curso de Engenharia de Produção. A professora Déborah ressaltou a possibilidade de se nomear 

candidatos  classificados  em  concursos  de  outras  Universidades.  Por  fim,  o  professor  Gleyzer 

informou sobre a ideia de se abrir três vagas no próximo concurso a ser realizado, para as seguintes 

áreas: automação da produção, qualidade e gestão da produção. A terceira comunicação que foi 

feita, também pelo professor Gleyzer, foi sobre a divulgação do curso no evento FECIAGRO (Feira 

Comercial  Industrial  e  Agropecuária).  O  referido  docente  informou  que  a  Universidade 

disponibilizará para os cursos da FACIP um espaço para divulgação dos cursos junto à comunidade. 

A professora Vérica indicou a possibilidade da divulgação do curso junto a gestores de empresas. O 

discente Douglas  explicou como funciona a  FECIAGRO. O docente Gleyzer  comunicou que o 

banner de divulgação deve ser elaborado até dia trinta e um de maio, para ser levado até Uberlândia 

para ser confeccionado, diante do que os professores Déborah e Jorge se disponibilizaram a elaborá-

lo. A última comunicação foi feita pelo docente Gleyzer, informando que o professor Hilano passou 

a  ser  o  responsável  pelas  compras  do  curso  a  partir  do  momento  em  que  aquele  assumiu  a 

Coordenação do Curso. 1. Atas da 3ª e 4ª reuniões de 2011 – Todos aprovaram e assinaram as atas 

referentes às 3ª e 4ª reuniões do Colegiado. 3. Ordem do dia: 3.1.  Apreciação  das  atas  das 

reuniões do Colegiado do Curso referentes ao ano de 2010 – Os presente que eram membros do 

colegiado  no  ano  de  dois  mil  e  dez  aprovaram as  referidas  atas.  3.2.  Análise  do  pedido  de 

qualificação sem afastamento do Professor Daniel  França Lazarin –  Todos os membros do 



Colegiado foram favoráveis  ao pedido do professor  Daniel.   3.3.  Análise  e  discussão sobre a 

substituição da Coordenação do Curso, e deliberação sobre a indicação de um substituto legal 

–  O professor  Gleyzer  pediu  que  os  interessados  em ser  substituto(a)  legal  do coordenador  se 

manifestassem, a que somente a docente Déborah demonstrou interesse. Foi aberta a votação, e 

todos os membros demonstraram-se favoráveis à indicação da professora Déborah como substituta 

legal.  3.4. Discussão sobre a saída do professor Gleyzer Martins da função de Coordenador de 

Estágio,  e  sobre a indicação de um(a) professor(a) para exercer tal função –  O presidente 

Gleyzer informou da necessidade de se indicar um professor para exercer a função de Coordenador 

de Estágio, a que o docente Daniel manifestou-se interessado. Foi explicado pelo docente Gleyzer 

que a função do Coordenador de Estágio é direcionar o discente dentro do processo da PROGRAD, 

fazendo a ligação entre a Engenharia de Produção e a PROGRAD. Foi feita a votação, e todos 

votaram  favoravelmente  à  indicação  do  professor  Daniel  como  Coordenador  de  Estágio.  3.5. 

Análise e deliberação sobre o deferimento  ad referendum  do pedido de Regime Especial do 

aluno  Douglas  Alves  Morais  (21011EPR008)  – Todos  foram  favoráveis  ao  deferimento  ad 

referendum do pedido de Regime Especial do aluno Douglas Alves Morais. As professoras Vérica e 

Déborah ressaltaram a necessidade de se divulgar as normas de graduação para conhecimento dos 

alunos,  a  que  o  docente  Gleyzer  sugeriu  a  inserção  das  normas  no  conteúdo  programático  da 

disciplina Introdução à Engenharia de Produção, pelo Núcleo Docente Estruturante. 3.6. Análise e 

deliberação sobre o pedido de Regime Especial do aluno Vinícius Aita Sturaro (21111EPR036) 

–  Ponto de pauta incluído pelo presidente Gleyzer. Todos foram favoráveis ao pedido de Regime 

Especial  do  aluno  Vinícius  Aita  Sturaro.  Porém,  foi  apontada  a  possibilidade  de  os  discentes 

começarem a fazer  o  uso indevido dos  atestados,  o  que exige uma análise  mais  criteriosa dos 

pedidos quando da (não) concessão. 3.7. Aprimoramento pedagógico dos docentes do curso -   O 

presidente Gleyzer  incluiu este  último ponto de pauta quando da reunião,  apontando o que foi 

discutido  na  reunião  do  CONGRAD,  qual  seja  a  implantação  de  cursos  de  aprimoramento 

pedagógico dos professores. Sugeriu pedir ao Diretor Armindo a implantação de um curso nesse 

sentido. A professora Déborah observou que em outras Universidade, como na UFG, existem tais 

cursos. Foi aberta a votação, e quatro membros votaram a favor da implantação do aprimoramento 

pedagógico, e dois professores votaram contra, de maneira que o colegiado manifesta-se a favor da 

implantação de cursos de aprimoramento pedagógico. 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, trinta e um de maio de dois mil e onze.        
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