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ATA DA 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE 1 ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, REALIZADA NO DIA 2 Aos oito dias do mês de 3 videoconferência do prédio da UFPR, reuniu4 de Produção. A sessão foi presidida pelo coordenador do curso, professor 5 Aurélio Reis dos Santos6 Oliveira, Daniel Angelo Longhi,7 e Wellington da Silva Pereira. Ainda presentes 8 Tossani e os discentes9 Expediente: Leitura das10 Ordinária, realizada em 2711 em 22 de maio de 2018.12 PLANO DE ENSINO - 13 Sistemas de Manutenção e Confiabilidade14 Aprovada por unanimidade; 15 INSCRIÇÕES DO TESTE SELETIVO16 que a banca para validação das inscrições do teste seletivo para contratação de 17 professor substituto será composta por ela e pelos docentes Marco Aurélio Reis dos 18 Santos e Jair da Silva. Membros aprovados por unanimidade19 PROFESSORES ORIENTADORES DO TCC: 20 docentes: Carlos Roberto Beleti Junior, David Iubel de Oliveira Pereira, Landir 21 Saviniec, Jair da Silva, Juliana Verga Shirabayashi, Marco Aurélio Reis dos Santos, 22 Raimundo Alberto Tostes e Wellington23 4) BANCA PARA DEFESA DE ESTÁGIO: 24 a banca de avaliação do estágio será composta de 25 que todos os docentes do 26 orientador e o discente. A data limite para defesa, neste primeiro semestre, será 27 07/07/2018. Aprovado por unanimidade.28 RESULTADO DE CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE 29 PROFESSOR EFETIVO30 público Edital nº 065/18 31 Produção, publicado no 32 PROGEPE. O candidato aprovado em primeiro luga33 Santos, com pontuação final 33,6334 docente José Eduardo Padilha solicitou que o agendamento de transportes e35 técnicas que serão realizado36 que haja tempo hábil para aprovação em colegiado e encaminhamento para a 37 direção e os recursos sejam melhor organizados38 houver cancelamento do agendamento por parte da direção o mesmo seja39 justificativa; 3) DIÁRIAS:40 reunião do Conselho Diretor, 41 rateados por colegiado,42 solicitações antes de serem encaminhadas à direção43 os professores que fizerem parte de mais de um colegiado participará do rateio 44 naquele em que possui mais carga horária de disciplinas ministradas45 
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ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, REALIZADA NO DIA 08 DE JUNHOdias do mês de junho de dois mil e dezoito, às oitovideoconferência do prédio da UFPR, reuniu-se o colegiado do curso de Engenharia de Produção. A sessão foi presidida pelo coordenador do curso, professor Aurélio Reis dos Santos, com a participação dos docentes: André Luiz Gazoli dDaniel Angelo Longhi, Juliana Verga Shirabayashi, Raimundo Alberto Tostese Wellington da Silva Pereira. Ainda presentes a técnica administrativs discentes Sant’Iru Crisóstomo Meireles e Iasmin Lourenço Nizas atas das seguintes reuniões do colegiado27 de abril de 2018; b) 13ª Reunião Extraordinária, realizada de 2018. Atas aprovadas por unanimidade. Ordens do dia:  FICHA 2: Apreciação da Ficha 2 da disciplina JSistemas de Manutenção e Confiabilidade, referente ao primeiro semestre de 2018por unanimidade; 2) BANCA PARA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DO TESTE SELETIVO: A docente Juliana Verga Sirabayashi que a banca para validação das inscrições do teste seletivo para contratação de professor substituto será composta por ela e pelos docentes Marco Aurélio Reis dos . Membros aprovados por unanimidade; ES ORIENTADORES DO TCC: Serão orientadores os seguintes Carlos Roberto Beleti Junior, David Iubel de Oliveira Pereira, Landir Saviniec, Jair da Silva, Juliana Verga Shirabayashi, Marco Aurélio Reis dos Santos, Raimundo Alberto Tostes e Wellington da Silva Pereira. Aprovados por unanimidade4) BANCA PARA DEFESA DE ESTÁGIO: Foi decidido pelo colegiado do curso que a banca de avaliação do estágio será composta de no mínimo dois membros, sendo que todos os docentes do Campus são elegíveis e todas as tratativas serão entre o orientador e o discente. A data limite para defesa, neste primeiro semestre, será 07/07/2018. Aprovado por unanimidade. Comunicações: 1) HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DE CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR EFETIVO: O coordenador apresentou o resultado do concurso 065/18 – PROGEPE, área de conhecimento: Engenharia de Produção, publicado no Processo SEI nº 23075.009814/2018-79, Edital PROGEPE. O candidato aprovado em primeiro lugar foi William Rodrigues dos Santos, com pontuação final 33,63; 2) TRANSPORTE E VISITAS TÉCNICAS:é Eduardo Padilha solicitou que o agendamento de transportes etécnicas que serão realizados ao longo do ano sejam feitos com antecedência,haja tempo hábil para aprovação em colegiado e encaminhamento para a os recursos sejam melhor organizados. O colegiado sugere que quando houver cancelamento do agendamento por parte da direção o mesmo seja3) DIÁRIAS: O coordenador informa que, conforme abordado em reunião do Conselho Diretor, os recursos destinados à diárias e eventos serãocolegiado, e os mesmos serão responsáveis por aprovar as serem encaminhadas à direção. O docente informou ainda que os professores que fizerem parte de mais de um colegiado participará do rateio naquele em que possui mais carga horária de disciplinas ministradas
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ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE JUNHO DE 2018. oito horas, na sala de se o colegiado do curso de Engenharia de Produção. A sessão foi presidida pelo coordenador do curso, professor Marco André Luiz Gazoli de , Raimundo Alberto Tostes administrativa Andriara Sant’Iru Crisóstomo Meireles e Iasmin Lourenço Niza. do colegiado: a) 35ª Reunião Extraordinária, realizada Ordens do dia: 1) da disciplina JEP023 – ao primeiro semestre de 2018. BANCA PARA HOMOLOGAÇÃO DAS A docente Juliana Verga Sirabayashi informou que a banca para validação das inscrições do teste seletivo para contratação de professor substituto será composta por ela e pelos docentes Marco Aurélio Reis dos ; 3) INDICAÇÃO DE Serão orientadores os seguintes Carlos Roberto Beleti Junior, David Iubel de Oliveira Pereira, Landir Saviniec, Jair da Silva, Juliana Verga Shirabayashi, Marco Aurélio Reis dos Santos, Aprovados por unanimidade; Foi decidido pelo colegiado do curso que no mínimo dois membros, sendo tratativas serão entre o orientador e o discente. A data limite para defesa, neste primeiro semestre, será HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DE CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE o resultado do concurso PROGEPE, área de conhecimento: Engenharia de 79, Edital nº 196/18 – r foi William Rodrigues dos VISITAS TÉCNICAS: O é Eduardo Padilha solicitou que o agendamento de transportes e visitas sejam feitos com antecedência, para haja tempo hábil para aprovação em colegiado e encaminhamento para a . O colegiado sugere que quando houver cancelamento do agendamento por parte da direção o mesmo seja feito com informa que, conforme abordado em os recursos destinados à diárias e eventos serão responsáveis por aprovar as . O docente informou ainda que os professores que fizerem parte de mais de um colegiado participará do rateio naquele em que possui mais carga horária de disciplinas ministradas; 4) VAGAS 
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PROVAR: Aprovação ad referendum 46 PROVAR. Foram disponibilizadas de 15 vagas, distribuídas da seguinte forma: dez 47 vagas para a modalidade “reopção de curso”, três vagas na modalidade 48 “aproveitamento de curso superior” e duas vagas na modalidade “vesti49 OFERTA DE DISCIPLINAS EM PERÍODO ESPECIAL: 50 Niza apresentou ao colegiado uma solicitação de oferta em período especial das 51 disciplinas Fenômenos de Transportes, Matemática IV, Física III e Algoritmos e 52 Programação de Computadores. A aluna informou que a solicitação possui uma 53 demanda de 60 alunos do curso de Engenharia de Produção54 os alunos consultem os professores que são responsáveis pelas disciplinas e, 55 havendo interesse dos mesmos em ministrá56 curso para realizar a oferta.57 Marco Aurélio Reis dos Santos58 reunião, da qual eu, Andriara Tossani, lavrei a presente Ata, que v59 mim, pelo presidente e demais presentes.60 Secretária – Andriara TossaniPresidente – Marco Aurélio Reis dos SantosDocente – André Luiz Gazoli de OliveiraDocente – Daniel Angelo LonghiDocente – Juliana Verga ShirabayashiDocente – Raimundo Alberto TostesDocente – Wellington da Silva PereiraDiscente – Iasmin Lourenço NizaDiscente – Sant’Iru Crisóstomo Meireles
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ad referendum da realocação de vagas remanescentes PROVAR. Foram disponibilizadas de 15 vagas, distribuídas da seguinte forma: dez vagas para a modalidade “reopção de curso”, três vagas na modalidade “aproveitamento de curso superior” e duas vagas na modalidade “vestiOFERTA DE DISCIPLINAS EM PERÍODO ESPECIAL: A discente Iasmin Lourenço Niza apresentou ao colegiado uma solicitação de oferta em período especial das disciplinas Fenômenos de Transportes, Matemática IV, Física III e Algoritmos e mputadores. A aluna informou que a solicitação possui uma demanda de 60 alunos do curso de Engenharia de Produção. Foi aconselhado que os alunos consultem os professores que são responsáveis pelas disciplinas e, havendo interesse dos mesmos em ministrá-las, comuniquem a coordenação do oferta. Nada mais havendo a tratar, o presidente, professor Marco Aurélio Reis dos Santos, às nove horas e cinquenta minutosreunião, da qual eu, Andriara Tossani, lavrei a presente Ata, que vmim, pelo presidente e demais presentes. Andriara Tossani ________________________________Marco Aurélio Reis dos Santos _______________________________André Luiz Gazoli de Oliveira ________________________________Daniel Angelo Longhi ________________________________Juliana Verga Shirabayashi ________________________________Raimundo Alberto Tostes ________________________________Wellington da Silva Pereira ________________________________Iasmin Lourenço Niza ________________________________Sant’Iru Crisóstomo Meireles ________________________________
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da realocação de vagas remanescentes – PROVAR. Foram disponibilizadas de 15 vagas, distribuídas da seguinte forma: dez vagas para a modalidade “reopção de curso”, três vagas na modalidade “aproveitamento de curso superior” e duas vagas na modalidade “vestibular”; 5) A discente Iasmin Lourenço Niza apresentou ao colegiado uma solicitação de oferta em período especial das disciplinas Fenômenos de Transportes, Matemática IV, Física III e Algoritmos e mputadores. A aluna informou que a solicitação possui uma Foi aconselhado que os alunos consultem os professores que são responsáveis pelas disciplinas e, , comuniquem a coordenação do Nada mais havendo a tratar, o presidente, professor e cinquenta minutos, encerrou a reunião, da qual eu, Andriara Tossani, lavrei a presente Ata, que vai assinada por ___________________________________________  _______________________________  ___________________________________  _________________________________________  ____________________________________  ______________________________________  ____________________________________  ________________________________________  __________________________________  


