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

FACULDADE DE CIÊNCIAS INTEGRADAS DO PONTAL. Aos vinte e sete de setembro de dois mil  

e onze, terça-feira, às dezenove horas, na Faculdade Triângulo Mineiro II, ala seis, sala três, na 

avenida Geraldo Alves Tavares nº 1980, Bairro Universitário,  CEP 38302-223, nesta cidade,  

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

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

Faculdade de Ciências Integradas do Pontal. A reunião transcorreu da seguinte forma: 1. Atas 

da 7ª e 8ª reuniões de 2011 –  A ata da 7ª reunião do Colegiado foi aprovada por 

unanimidade.  Foi  feito um acréscimo na ata  da  8ª  reunião.  2.  Comunicações:  2.1. 

Jubilamento dos discentes Caio Augusto Ardila Geness e Moreira (21011EPR044) e 

Rangilei  Bernardo  de  Araujo  (21011EPR028)  – O  prof.  Gleyzer  disse  que  foram 

enviadas cartas informativas sobre o jubilamento aos referidos alunos. Aproveitando a 

oportunidade, o presidente comentou sobre o problema de espaço físico e alocação de 

turmas  atualmente  enfrentado  pela  FACIP,  o  que  pode  levar  à  impossibilidade  do 

discente conseguir cumprir a integralização em tempo hábil.  2.2. Envio do processo 

relativo ao regime excepcional do discente Caio Henrique B. B. Nico (21121EPR037) 

para  a  DIRAC  dar  o  parecer,  e  posterior  envio  a  relator  do  CONGRAD.  O  nº  do 

processo é 122/2011 – O professor Gleyzer explicou sobre o envio para o CONGRAD 

do pedido do aluno acima citado, dizendo se tratar de um caso particular devido a 

vários fatores, dentre eles o fato do pedido de regime excepcional ser de noventa dias, 

o que extrapolou a competência do colegiado do curso. 2.3. Discussão sobre proposta 

de transformação do curso de Engenharia de Produção em semi presencial – O prof. 

Gleyzer  falou  a  respeito  da  última  reunião  do  Conselho  de  Graduação,  da  qual 

participara,  explicando  sobre  a  possibilidade  de  se  ter  cursos  de  graduação  semi 

presenciais. Explicou que seria ministrado um curso sobre a semi presencialidade aos 

docentes interessados, que seriam à distância somente as disciplinas cujo conteúdo 

permite, que existiria um tutor (não necessariamente um docente) para cada grupo de 

vinte  e  cinco  alunos  e  que  seria  utilizado  um  moodle  específico  para  o  curso  à 
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distância. O prof. Jorge ponderou que se deve pesquisar e consultar outros projetos à 

distância para verificar os resultados e a qualidade, além de convidar os profissionais  

do ramo para palestrarem sobre o ensino à distância.  O prof.  Gleyzer disse que o 

contato professor/aluno ficaria prejudicado nesse tipo de ensino, mas por outro lado o 

discente  teria  em  mãos  um  rico  material  para  estudar.  3.  Ordem  do  dia:  3.1. 

Apreciação  dos planos  de ensino  referentes  às  disciplinas  GEP008-Álgebra  Linear, 

GEP009-Cálculo Diferencial e Integral II e GEP023-Equações Diferenciais Ordinárias, a 

serem ministradas no 2º semestre de 2011 – Todos os planos de ensino acima citados, 

referentes  às  disciplinas  a  serem  ministradas  no  2º  semestre  de  2011,  foram 

aprovados.  Aproveitando a  oportunidade,  o  prof.  Gleyzer  comentou que,  antes  do 

discente  recorrer  à  coordenação  do  curso  a  respeito  da  metodologia  de  algum 

docente, ele deve ter passado por todas as etapas do processo ensino/aprendizagem. 

3.2. Deliberação sobre pedido de redistribuição de vagas, do prof. Antônio Sérgio 

Torres Penedo – O pedido de redistribuição de vagas acima descrito foi deferido pelo 

colegiado (cinco votos favoráveis e um contra o pedido). 3.3. Apreciação e deliberação 

sobre o ad referendum da solicitação de Trancamento Parcial na disciplina GEP008 da 

discente Raina Marielle do Nascimento (21021EPR035) – O ad referendum do pedido 

da  discente  Raina  Marielle  do  Nascimento  foi  aprovado  com  unanimidade.  3.4. 

Apreciação  e  deliberação  sobre  os  ad  referendums  das  solicitações  de  regime 

excepcional, e sobre a solicitação de trancamento geral do curso da discente Bruna 

Tiemi Harada Soares (21021EPR005) –  Os  ad referendums dos  pedidos da discente 

Bruna Tiemi  Harada  Soares foram aprovados  com unanimidade,  e  a  solicitação  de 

trancamento do curso deferida com unanimidade. 3.5. Apreciação do projeto de uma 

Resolução nº 02/2011, do Curso de Engenharia de Produção – O presidente Gleyzer 

narrou o  histórico  que  levou à  proposta  desta  resolução,  mostrando  que  algumas 

opções do aluno, tais como deixar para se matricular em disciplinas de menor período 

somente no final do curso, ou cursar disciplinas em outros cursos, podem prejudicar 
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seriamente  o  andamento/aproveitamento  do  discente  no  curso.  O  aluno  Douglas 

expôs a opinião dos discentes, dizendo que a impossibilidade de se matricularem em 

disciplinas de outro curso, ou então que a obrigatoriedade de se matricularem em 

disciplinas de menor período prioritariamente, prejudicaria os alunos que porventura 

necessitassem de cursar disciplinas em outro curso, ou que precisassem se matricular 

em disciplinas de maior período em detrimento das de menor período. O prof. Jorge 

sugeriu  algumas  mudanças  no  referido  projeto  de  resolução.  Então decidiu-se  por 

reexaminar o projeto de resolução, com o art. 1º modificado pela redação do prof. 

Jorge, e com o art. 2º da forma como estava, e com o art. 3º também modificado. 

Nada mais havendo a tratar, às vinte e uma horas e vinte e oito 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 sete de setembro de dois mil e onze.        

Daniel França Lazarin_____________________________________________________

Déborah Oliveira Almeida__________________________________________________

Douglas Alves Morais_____________________________________________________

Gleyzer Martins__________________________________________________________

Hemileia Aparecida de Araujo Franco________________________________________

Jorge von Atzingen dos Reis________________________________________________

Vérica Marconi Freitas de Paula_____________________________________________
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