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ATA DA 19ª REUNIÃO 1 ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, REALIZADA NO DIA 2 Aos dez dias do mês de 3 minutos, na sala 37, Bloco 4 Produção. A sessão foi presidida pelo coordenador do curso, professor 5 Aurélio Reis dos Santos6 Shirabayashi, Wellington da Silva Pereira7 presentes a técnica administrativ8 Niza. Ordem do dia: 1) 9 presidente informou que estará acontecendo no 10 institucional “Vale da Ciência” que contará com a participação dos alunos para 11 atuarem como monitores. Por isso, a coordenação solicita ao colegiado do curso, a 12 pedido do vice-diretor, profe13 dispensa ou manutenção das aulas deste dia para os alunos do curso de 14 Engenharia de Produção. O colegiado decidiu dispensar as aulas e informa que 15 haverá lista de presença para os alunos durante o evento16 tratar, o presidente, professor 17 minutos, encerrou a reunião, da qual eu, Andriara Tossani, lavrei a presente Ata, que 18 vai assinada por mim, pelo presidente e demais presentes.19 Secretária – Andriara TossaniPresidente – Marco Aurélio Reis dos SantosDocente – Juliana Verga ShirabayashiDocente – Wellington da Silva PereiraDocente – William Rodrigues dos SantosDiscente – Iasmin Lourenço Niza 
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ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, REALIZADA NO DIA 10 DE OUTUdias do mês de outubro de dois mil e dezoito, às trezeBloco 02, reuniu-se o colegiado do curso de Engenharia Produção. A sessão foi presidida pelo coordenador do curso, professor Aurélio Reis dos Santos, com a participação dos docentes:Wellington da Silva Pereira e William Rodrigues dos Santosadministrativa Andriara Tossani e a discente1) EVENTO VALE DA CIÊNCIA – DISPENSA DE AULASinformou que estará acontecendo no Campus, no dia 16/10, o evento institucional “Vale da Ciência” que contará com a participação dos alunos para atuarem como monitores. Por isso, a coordenação solicita ao colegiado do curso, a diretor, professor José Eduardo Padilha de Sousa, que vote pela dispensa ou manutenção das aulas deste dia para os alunos do curso de Engenharia de Produção. O colegiado decidiu dispensar as aulas e informa que haverá lista de presença para os alunos durante o evento. Nada mais havendo a tratar, o presidente, professor Marco Aurélio Reis dos Santos, às , encerrou a reunião, da qual eu, Andriara Tossani, lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim, pelo presidente e demais presentes. Andriara Tossani ________________________________Marco Aurélio Reis dos Santos _______________________________Juliana Verga Shirabayashi ________________________________Wellington da Silva Pereira ________________________________William Rodrigues dos Santos ________________________________Iasmin Lourenço Niza ________________________________
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ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE OUTUBRO DE 2018. treze horas e quinze se o colegiado do curso de Engenharia de Produção. A sessão foi presidida pelo coordenador do curso, professor Marco , com a participação dos docentes: Juliana Verga e William Rodrigues dos Santos. Ainda discente Iasmin Lourenço DISPENSA DE AULAS: O , no dia 16/10, o evento institucional “Vale da Ciência” que contará com a participação dos alunos para atuarem como monitores. Por isso, a coordenação solicita ao colegiado do curso, a ssor José Eduardo Padilha de Sousa, que vote pela dispensa ou manutenção das aulas deste dia para os alunos do curso de Engenharia de Produção. O colegiado decidiu dispensar as aulas e informa que Nada mais havendo a , às treze horas e trinta , encerrou a reunião, da qual eu, Andriara Tossani, lavrei a presente Ata, que ___________________________________________  _______________________________  ____________________________________  ____________________________________  __________________________________  ________________________________________  


