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ATA DA DÉCIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA

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

do mês de outubro do ano de dois mil  e treze,  terça-feira, às dezenove horas,  no Campus

Pontal  da  Universidade  Federal  de  Uberlândia,  bloco  C,  sala  da  Coordenação do curso  de

Engenharia de Produção, na Rua Vinte nº 1600, Bairro Tupã, CEP 38304-402, nesta cidade,

presidida pelo Professor Dr. Daniel França Lazarin, estando presentes os participantes citados

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

Engenharia  de  Produção  da  Faculdade  de  Ciências  Integradas  do  Pontal.  O  Presidente  do

Colegiado abriu a reunião e justificou a ausência do Professor Fernando Lourenço de Souza. O

Presidente do Colegiado solicitou a inclusão de mais três itens de pauta:  3.7 – Alteração do

horário das reuniões de Colegiado; 3.8 – Vagas de Monitoria do 2º semestre de 2013 do Curso

de  Engenharia  de  Produção;  3.9  –  Matrícula  de  alunos  de  outros  cursos,  no  Curso  de

Engenharia de Produção. O Colegiado aprovou a inclusão destes pontos, por unanimidade.  1.

Comunicações: não houveram comunicações. O Conselho passou para os demais pontos de

pauta. 2. Aprovação da Ata da 14ª Reunião de Colegiado, enviada anteriormente para leitura

e correção –  o Conselho fez observações e correções,  e aprovou a Ata das Décima Quarta

Reunião do Colegiado, por unanimidade. 3. Ordem do Dia: 3.1 – Homologação da aprovação

ad referendum do candidato Felipe de Oliveira Quintella, no processo seletivo Vagas Ociosas

2013-2,  Portador  de  Diploma,  para  o  Curso  de  Engenharia  de  Produção  –   o  Conselho

homologou a decisão de aprovação do candidato Felipe de Oliveira Quintella por unanimidade.

3.2 - Homologação do processo de dispensa de disciplina por  ad referendum, de Felipe de

Oliveira  Quintella,  candidato  do  processo  seletivo  Vagas  Ociosas  2013-2,  Portador  de

Diploma, para o Curso de Engenharia de Produção – os membros do Colegiado analisaram a

documentação e homologaram a decisão de dispensa de  disciplina da disciplina GEP001 –

Cálculo  Diferencial  e  Integral  I,  por  unanimidade.  3.3  -  Apreciação  do  requerimento  do

discente Lucas  Carvalho Chamas,  matrícula  21211EPR049,  referente a revisão de faltas  e

avaliação –  o Professor Daniel Lazarin explicou o requerimento: o discente justifica que está

sem nota na disciplina e que a Professora Ângela Souza, responsável pela disciplina GEP037 -

Gestão  da  Qualidade  na  qual  está  reprovado  por  frequência,  perdeu  sua  avaliação.  Os

membros  do  Colegiado  analisaram  o  requerimento  e  fizeram  as  devidas  observações  e
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sugestões. O representante discente Douglas Morais informou que a Professora Ângela Souza

protocolará,  futuramente,  toda  entrega  de  prova  aos  alunos.  O  Professor  Gleyzer  Martins

sugeriu ao Colegiado recomendar à Professora Ângela Souza que analise e decida junto ao

aluno,  e  ainda,  esclareça  o  posicionamento  da  frequência,  já  que  não  existe  nada  para

determinar  alguma  ação  do  professor  diante  desta  situação.  O  Professor  Jorge  dos  Reis

reforçou  este  posicionamento,  e  citou  as  Normas  de  Graduação,  nas  quais  não  consta

nenhuma determinação para que o professor protocole a entrega de provas aos discentes, e

que também não consta possibilidade de revisão de faltas. Os membros do Colegiado fizeram

novas observações e indeferiram o requerimento por unanimidade. 3.4 - Redefinição de área,

do  Curso  de  Engenharia  de  Produção,  para  abertura  e/ou  aproveitamento  de  Processo

Seletivo para contratação de Professor substituto –  o Professor Daniel Lazarin explicou que

não tiveram candidatos para o Processo Seletivo de contratação de professor substituto, para a

área de Engenharia de Produção e que, diante disto, existe a necessidade de rever a área para

tentar  um  aproveitamento  de  outros  processos  seletivos  dentro  da  UFU.  Os  membros  do

Colegiado fizeram várias observações e sugestões. O Conselho analisou e aprovou a sugestão

de definir a área de Engenharia, por unanimidade, para verificar um possível aproveitamento

de  outros  processos  realizados  na  Universidade,  e,  caso  não  seja  possível,  para  solicitar

abertura do Processo Seletivo para contratação de professor  substituto.  3.5 -  Definição de

processo de contratação de professor para uma vaga no Curso de Engenharia de Produção,

devido  aprovação  do  Professor  Antônio  Sérgio  Torres  Penedo  no  Concurso  Público  da

Faculdade de Gestão e Negócios - FAGEN/UFU –  o Professor Daniel Lazarin explicou que o

Professor Antônio Penedo foi aprovado para uma vaga na FAGEN, e que devido a isto, será

necessário realizar um concurso ou aproveitar algum candidato dos concursos já realizados

pela  Universidade,  na  própria  FAGEN.  Os  membros  do  Colegiado  fizeram  as  devidas

observações, e, posteriormente, sugeriram que a Coordenação entre em contato com a FAGEN

para solicitar  aproveitamento de candidatos classificados nos Concursos Públicos realizados

pela  referida  Unidade,  para  contratação  deste  professor.  O  Colegiado  solicitou  que  seja

convocada uma reunião, com os demais docentes do Curso de Engenharia de Produção, para

definir  o processo de contratação deste professor e para redistribuição da carga horária do

Professor  Antônio  Penedo.  3.6  -  Estruturação  de  Comissão  para  análise  das  atividades
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complementares do Curso de Engenharia de Produção –  o Professor Daniel Lazarin sugeriu

que dois professores façam as análises destas atividades, de maneira a  agilizar o processo. O

Colegiado  aprovou  que  a  Comissão  de  Atividades  Complementares  seja  formada  pelos

Professores Daniel Lazarin e Jorge dos Reis, com o objetivo de fazer as análises e enviar para

posterior aprovação deste Conselho. 3.7 - Alteração do horário das reuniões de Colegiado – os

membros do Conselho colocaram sua disponibilidade, e o Professor Jorge dos Reis justificou

seu pedido de alteração do horário das reuniões. O Conselho concordou que as reuniões sejam

às segundas-feiras, com início previsto para dezoito horas, definindo as novas datas, a partir da

reunião anterior do Colegiado: no ano de dois mil e treze, dezoito de novembro e nove de

dezembro; e no ano de dois mil e quatorze, treze de janeiro, dez de fevereiro e dez de março.

3.8 – Vagas de Monitoria do 2º semestre de 2013 do Curso de Engenharia de Produção – o

Colegiado solicitou que as quatro vagas remuneradas sejam divulgadas aos docentes do curso,

e que, o critério para distribuir as vagas entre as disciplinas do semestre seja maior índice de

reprovação.  Os  membros  do  Colegiado  fizeram  suas  sugestões  e  concordaram  que  a

Coordenação defina, dentro deste critério, a destinação destas vagas remuneradas, entre as

disciplinas dos professores que manifestarem interesse.  3.9 – Matrícula de alunos de outros

cursos, no Curso de Engenharia de Produção – a Professora Sílvia dos Reis justificou a inclusão

deste  ponto  de  pauta,   uma  vez  que,  no  semestre  passado,  foi-lhe  solicitado  pela

Coordenadora do Curso de Administração que desse um trabalho extra para um aluno deste

referido  curso,  com  as  justificativas  de  que  o  discente  tinha  dificuldade  e  precisava  ser

aprovado. A Professora Sílvia dos Reis solicitou que conste em ata que, neste período, como

houve novamente uma matrícula de um discente do Curso de Administração na sua disciplina,

ela não mudará o método de avaliação, apenas porque o aluno não é do curso. Os membros do

Colegiado  fizeram  várias  observações  e  reforçaram  que  não  há  necessidade  de  alterar  as

formas de avaliação, e que, ainda, pela Norma de Graduação, este procedimento não pode

acontecer. Não havendo mais itens de pauta, o presidente do Conselho encerrou a reunião, às

vinte horas e trinta minutos. Esta ATA que, após lida e aprovada, segue assinada por mim,

Vanyne Aparecida Franco Freitas, na qualidade de Secretária da Coordenação, pelo Professor

Dr. Daniel  França Lazarin,  na qualidade de Coordenador e Presidente do Conselho, e pelos
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demais membros do Colegiado do curso de Engenharia de Produção. Ituiutaba, vinte e dois de

outubro de dois mil e treze. 

Daniel França Lazarin                              ________________________________________

Douglas Alves Morais                              ________________________________________

Gleyzer Martins                                        ________________________________________

Jorge von Atzingen dos Reis                   ________________________________________

Sílvia Araújo dos Reis            ________________________________________

Vanyne Aparecida Franco Freitas          ________________________________________
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