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ATA DA 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE 1 ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 2 2017. 3 Aos trinta dias do mês de4 trinta minutos, na sala 325 de Produção. A sessão foi presidida pelo coordenador do curso, professor André 6 Luiz Gazoli de Oliveira, com a participação dos docentes: 7 Mulati e Juliana Verga Shirabayashi8 Patrícia das Graças Guimarães9 Sanches. Ausência justificada10 Meurer, Fabio Meurer, Marco Aurélio Reis dos Santos e 11 Filho e dos discentes Gabriel Oberdan Boychiko e Iasmin Lourenço Niza12 Expediente: Leitura da ata da13 2017. Aprovada por unanimidade.14 CONHECIMENTO: O 15 Aproveitamento de Conhecimento realizados pelos discentes e informou que os 16 mesmos já possuem processo aberto no SEI que, após aprovação em colegiado, 17 serão encaminhados aos docentes responsáveis pelas disci18 docente apresentou ainda a proposta do calendário constando a data da prova, 19 horário e aplicador: dia 12/12/2017, das treze horas e trinta minutos até às 20 dezessete horas e trinta minutos, aplicada pelo professor Marco Aurélio Reis dos21 Santos. As solicitações e a proposta de calendário foram aprovadas por 22 unanimidade; 2) EXAMES FINAIS:23 de conflitos de horários gerados com o calendário de exames finais adotado nos 24 últimos semestres, foi realiz25 nos horários de aulas da26 aprovado por todos; 3) ADIÇÃO CURRICULAR DE INCLUSÃO DE DISCIPLINAS 27 OPTATIVAS: Aprovação da solicitação de Adição Curricular de Disciplina Optativa, 28 para as disciplinas: JAN023 29 ambas dos cursos de Licenciatura em Ciências Exatas e Licenciatura em 30 Computação. O coordenador informou que a 31 demanda apresentada à coordenação 32 4) PROGRAMA DE VOLUNTARIADO ACADÊMICO 33 aprovação para participação34 são: a) Projeto de pesquisa: “Melhoria de processos via simulação de eventos 35 
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ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, REALIZADA NO DIA 30 DE dias do mês de novembro de dois mil e dezessete, às a sala 32 do Bloco 2, reuniu-se o colegiado do curso de de Produção. A sessão foi presidida pelo coordenador do curso, professor André Luiz Gazoli de Oliveira, com a participação dos docentes: Ana Claudia NogueiraJuliana Verga Shirabayashi. Ainda presentes as técnicPatrícia das Graças Guimarães e Andriara Tossani e a discentejustificada dos docentes: Daniel Angelo Longhi,Meurer, Fabio Meurer, Marco Aurélio Reis dos Santos e Rafael e dos discentes Gabriel Oberdan Boychiko e Iasmin Lourenço NizaLeitura da ata da 31ª Reunião Ordinária, realizada em 252017. Aprovada por unanimidade. Ordens do dia: 1) APROVEITAMENTO DE O presidente apresentou ao colegiado oAproveitamento de Conhecimento realizados pelos discentes e informou que os mesmos já possuem processo aberto no SEI que, após aprovação em colegiado, serão encaminhados aos docentes responsáveis pelas disciplinas solicitadasdocente apresentou ainda a proposta do calendário constando a data da prova, horário e aplicador: dia 12/12/2017, das treze horas e trinta minutos até às dezessete horas e trinta minutos, aplicada pelo professor Marco Aurélio Reis dosSantos. As solicitações e a proposta de calendário foram aprovadas por 2) EXAMES FINAIS: O coordenador informou que, visto o problema de conflitos de horários gerados com o calendário de exames finais adotado nos últimos semestres, foi realizada uma proposta em que os exames serão aplicados nos horários de aulas das respectivas disciplinas. Após votação, o novo método foi 3) ADIÇÃO CURRICULAR DE INCLUSÃO DE DISCIPLINAS Aprovação da solicitação de Adição Curricular de Disciplina Optativa, para as disciplinas: JAN023 – Comunicação e Expressão e JAN029 ambas dos cursos de Licenciatura em Ciências Exatas e Licenciatura em Computação. O coordenador informou que a solicitação se dá por conta da à coordenação pelos discentes. Aprovado por unanimidade; PROGRAMA DE VOLUNTARIADO ACADÊMICO – PVA: aprovação para participação de alunos, no PVA, em dois projetos de pesquisa, que rojeto de pesquisa: “Melhoria de processos via simulação de eventos 
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ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE DE NOVEMBRO DE bro de dois mil e dezessete, às quatorze horas e se o colegiado do curso de Engenharia de Produção. A sessão foi presidida pelo coordenador do curso, professor André Ana Claudia Nogueira técnicas administrativas discente Larissa Caroline Daniel Angelo Longhi, Eduardo Cesar Rafael Germano Dal Molin e dos discentes Gabriel Oberdan Boychiko e Iasmin Lourenço Niza. união Ordinária, realizada em 25 de outubro de APROVEITAMENTO DE presidente apresentou ao colegiado os pedidos de Aproveitamento de Conhecimento realizados pelos discentes e informou que os mesmos já possuem processo aberto no SEI que, após aprovação em colegiado, plinas solicitadas. O docente apresentou ainda a proposta do calendário constando a data da prova, horário e aplicador: dia 12/12/2017, das treze horas e trinta minutos até às dezessete horas e trinta minutos, aplicada pelo professor Marco Aurélio Reis dos Santos. As solicitações e a proposta de calendário foram aprovadas por que, visto o problema de conflitos de horários gerados com o calendário de exames finais adotado nos ada uma proposta em que os exames serão aplicados s. Após votação, o novo método foi 3) ADIÇÃO CURRICULAR DE INCLUSÃO DE DISCIPLINAS Aprovação da solicitação de Adição Curricular de Disciplina Optativa, Comunicação e Expressão e JAN029 – Didática, ambas dos cursos de Licenciatura em Ciências Exatas e Licenciatura em solicitação se dá por conta da pelos discentes. Aprovado por unanimidade; PVA: Solicitação de em dois projetos de pesquisa, que rojeto de pesquisa: “Melhoria de processos via simulação de eventos 
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discretos” orientado pelo professor André Luiz Gazoli de Oliveira, solicita36 inclusão dos discentes: 37 Barbosa – GRR2015163438 Mosconi – GRR2015030539 Problemas de Otimização”,40 solicita-se a inclusão do discente Henrique Kiyoshi 41 (Processo nº 23075.203403/201742 unanimidade; 5) DISCIPLINA EM PERÍODO ESPECIAL: 43 aprovação do colegiado para ofertar a disciplina JAN008 44 Programação de Computadores que será ministrada pelo docente Ricardo Bortolo 45 Vieira, em período especial, conforme solicitado pelos discentes em última reunião 46 do colegiado. Aprovado por unanimidade47 professor André Luiz Gazol48 eu, Andriara Tossani, lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim, pelo 49 presidente e demais presentes.50 Secretária – Andriara TossaniPresidente – André Luiz Gazoli de OliveiraDocente – Ana Claudia Nogueira MulatiDocente – Juliana Verga ShirabayashiTécnica Adm. – Patrícia G. GuimarãesDiscente – Larissa Caroline Sanches
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discretos” orientado pelo professor André Luiz Gazoli de Oliveira, solicitainclusão dos discentes: Gabriel Ferreira Neves – GRR20158300GRR20151634, Larissa Batista dos Santos – GRR20147073GRR20150305; b) Projeto de pesquisa: “Aspectos Computacionais em Problemas de Otimização”, sob orientação da docente Juliana Verga Shirabayashi, se a inclusão do discente Henrique Kiyoshi Oshiro (Processo nº 23075.203403/2017-97). Todas as solicitações foram DISCIPLINA EM PERÍODO ESPECIAL: O coordenador solicitou a aprovação do colegiado para ofertar a disciplina JAN008 de Computadores que será ministrada pelo docente Ricardo Bortolo Vieira, em período especial, conforme solicitado pelos discentes em última reunião do colegiado. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o presidente, professor André Luiz Gazoli de Oliveira, às quinze horas, encerrou a reunião, da qual eu, Andriara Tossani, lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim, pelo presidente e demais presentes. Andriara Tossani ________________________________é Luiz Gazoli de Oliveira ________________________________Claudia Nogueira Mulati ________________________________Juliana Verga Shirabayashi ________________________________Patrícia G. Guimarães ________________________________Larissa Caroline Sanches ________________________________
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discretos” orientado pelo professor André Luiz Gazoli de Oliveira, solicita-se a GRR20158300, Daniel de Freitas GRR20147073, Fabio Projeto de pesquisa: “Aspectos Computacionais em sob orientação da docente Juliana Verga Shirabayashi, Oshiro – GRR20150164 foram aprovadas por O coordenador solicitou a aprovação do colegiado para ofertar a disciplina JAN008 – Algoritmos e de Computadores que será ministrada pelo docente Ricardo Bortolo Vieira, em período especial, conforme solicitado pelos discentes em última reunião Nada mais havendo a tratar, o presidente, , encerrou a reunião, da qual eu, Andriara Tossani, lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim, pelo ___________________________________________  _________________________________  ___________________________________  ____________________________________  ____________________________________  _____________________________________  


