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ATA DA SÉTIMA REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO DA 

FACULDADE DE CIÊNCIAS INTEGRADAS DO PONTAL. Aos nove de agosto de dois mil e onze, 

terça-feira, às dezenove horas, na Faculdade Triângulo Mineiro III, na avenida Geraldo Alves 

Tavares  nº  1980,  Bairro  Universitário,  CEP 38302-223,  ala  sete,  sala  quatro,  nesta  cidade,  

presidida pelo professor Gleyzer Martins, e estando presentes os participantes citados no final 

desta ata, teve início a sétima reunião do Colegiado do Curso de Engenharia de Produção da  

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

Gleyzer sugeriu o acréscimo de mais um ponto de pauta: 3.8. Deliberação de ajuste de 

matrícula em disciplinas de outros cursos. 1. Atas da 5ª e 6ª reuniões de 2011 – As 

atas foram aprovadas por unanimidade. 2. Comunicações – O Prof. Gleyzer informou que 

foi  enviado para o reitor,  por e-mail,  o projeto de instalação de três novos cursos 

(Engenharia da Sustentabilidade, Engenharia da Mobilidade, mais voltado para a área 

de  Logística  e  Engenharia  do  Trabalho)  na  FACIP,  que  foi  votado  e  aceito  pelo 

CONFACIP. Falou que houve discussão acalorada, mas no final o projeto de abertura de 

novos cursos foi aprovado. 3. Ordem do dia: 3.1. Apreciação das atas das reuniões do 

Colegiado do Curso referentes ao ano de 2010 – As atas das reuniões de 2010 foram 

aprovadas por unanimidade. 3.2. Planos de ensino de 2010 e 2011 – O Prof. Gleyzer 

informou que o plano de ensino da disciplina é um contrato entre professor e aluno, e 

deve ser seguido à risca, e o aluno que não concordar com o andamento da disciplina, 

pode recorrer. Porém, o prof. Jorge procurou nas Normas de Graduação,  e não há 

nenhuma citação que obriga o professor a seguir esse plano ou que o aluno tenha o 

direito  de  recorrer.  Apesar  disso,  essa  “obrigação”  pode  ser  colocada  em  Normas 

Complementares do Curso. De acordo com a Resolução CONGRAD 30/2011, os planos 

devem ser avaliados e aprovados pelo colegiado. Os planos de ensino do semestre 

2010/01 estavam todos completos e foram aprovados por unanimidade. Os Planos de 

Ensino  do  semestre  2010/02  estavam  todos  completos  e  foram  aprovados  por 

unanimidade. Os Planos de Ensino do semestre 2011/01 estavam todos completos e 
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foram aprovados por unanimidade. O Prof Gleyzer lembrou que os professores tem 

até  o  dia  23  de  agosto  para  enviar  os  planos  de  ensino  desse  semestre  para  a 

Coordenação, para que sejam aprovados até o dia 24 de agosto pelo Colegiado.  3.3. 

Análise dos pedidos de quebra de pré-requisito dos alunos Danielle Silveira Arantes, 

Anna  Luíza  Xavier  Carneiro,  Ludymilla  Vilela  Souza,  Danylla  Paula  de  Menezes, 

Brenda Maria Silva Oliveira, Ana Paula Camargo de Freitas, Gustavo de Jesus Pereira 

de Lima e Marcela Marchiori Samora Pereira – - Ana Paula Camargo de Freitas: pedido 

deferido.  -  Gustavo de Jesus Pereira de Lima: pedido deferido.  -  Anna Luíza Xavier 

Carneiro:  pedido deferido,  com a  ressalva  de conversar  com a  aluna para  que ela 

melhore a assiduidade, já que foi  reprovada por frequência em várias disciplinas.  - 

Brenda Maria Silva Oliveira: o pedido foi indeferido, com a mesma ressalva que será 

feita com a aluna Anna Luíza, pois a aluna foi reprovada por frequência em muitas 

disciplinas e reprovada com notas muito baixas. Neste ponto, o prof. Gleyzer sugeriu 

que fosse feito um programa tutorial, para que os professores auxiliassem os alunos 

que estão com problemas, para orientar, tentar auxiliar nas disciplinas, se tornar uma 

espécie  de  conselheiro  desse  aluno  para  evitar  o  problema  da  evasão.  -  Danielle 

Silveira  Arantes:  pedido indeferido.  O prof.  Jorge  lembrou que,  de  acordo com as 

Normas de Graduação, os alunos cujas quebras de pré-requisito forem deferidas têm 

prioridade quando da matrícula nas disciplinas que foram pedidas por eles.  -  Danylla 

Paula  de  Menezes:  o  pedido  foi  deferido  somente  para  cursar  a  disciplina  de 

Estatística; se a aluna não for aprovada em Cálculo 1, será jubilada, sendo portanto 

uma  aluna  que  também  precisa  de  orientação  docente.  -  Ludymilla  Vilela  Souza:  

pedido deferido.  -  Marcela Marchiori  Samora Pereira:  pedido deferido para física I,  

física experimental I e estatística, e indeferido para cálculo II e microeconomia.  3.4. 

Deliberação sobre o pedido de Regime Excepcional do aluno Caio Henrique B. B. Nico 

– O Colegiado indeferiu o pedido por não ter a devida competência para avaliar o caso 

em questão. 3.5. Deliberação sobre o pedido de dispensa de disciplina do aluno Vitor 
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Artur  da  S.  Gusson,  21021EPR036  –  O pedido  foi  indeferido  porque  o  aluno  não 

especificou  das  quais  disciplinas  do  curso  de  Engenharia  de  Produção  ele  solicita 

dispensa.  3.8.  Deliberação de ajuste de matrícula  em disciplinas  de outros cursos 

(inversão de ponto de pauta) – O prof. Gleyzer disse considerar válido que fosse feito 

uma norma complementar para que os pedidos de quebra de pré-requisito fossem 

deferidos,  já  que  acontecem  várias  situações  complicadas  de  serem  resolvidas, 

principalmente a respeito de alunos que querem fazer disciplinas em outros cursos, 

querendo inclusive escolher com qual professor querem fazer a disciplina. Ele é a favor 

de indeferir todos os pedidos dessa natureza. Todos concordaram que os alunos tem 

que fazer disciplinas no seu próprio curso, e principalmente as disciplinas de menor 

período.  Portanto,  os  pedidos  dessa  natureza  serão  indeferidos.  Outra  situação 

interessante  é  uma  aluna  que  pediu  para  fazer  uma  disciplina  obrigatória  do  8º 

período  do  curso  de  Engenharia  de  Produção,  Análise  de  Custos,  no  curso  de 

Administração. A justificativa seria para adiantar o curso e validar essa disciplina para 

não precisar cursá-la no futuro. Os professores foram contra a ideia, já que a disciplina 

ainda nem foi oferecida no curso de Engenharia de Produção. O pedido dessa aluna 

será  indeferido  no  ajuste  de  matrícula.  3.6.  Deliberação  sobre  a  instalação  da 

Resolução nº 01/2011 do curso de Engenharia de Produção, que exige que o aluno se 

matricule prioritariamente em disciplinas de menor período e 3.7. Deliberação sobre 

a  instalação  da Resolução  nº  02/2011 do curso de Engenharia  de  Produção,  que 

delibera sobre a carga horária máxima (inversão de ponto de pauta) – Foi deliberada 

a instalação da Resolução nº 01/2011 do curso de Engenharia de Produção que obriga 

o aluno a se matricular em disciplinas de menor período; limita a carga horária máxima 

para renovação de matrícula em 480 horas/aula; e obriga o aluno a se matricular em 

disciplinas do próprio curso de Engenharia de Produção, salvo casos excepcionais, que 

serão avaliados pelo Colegiado.  A Resolução não foi votada porque o representante 

discente Douglas pediu para conversar com outros alunos para trazer novas sugestões 
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para a Resolução. Nada mais havendo a tratar, às vinte e uma horas e trinta minutos 

foi encerrada a reunião com a lavratura desta ATA que, após lida e aprovada, segue 

assinada pelo Presidente Gleyzer Martins e demais membros do Colegiado do Curso de 

Engenharia de Produção. Ituiutaba, nove de agosto de dois mil e onze.        

Daniel França Lazarin_____________________________________________________

Déborah Oliveira Almeida__________________________________________________

Douglas Alves Morais_____________________________________________________

Gleyzer Martins__________________________________________________________

Jorge von Atzingen dos Reis________________________________________________
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