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Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, reuniu-se na sala 1 
237-B do bloco D da Escola de Engenharia, em sessão ordinária presidida pela 2 
Coordenadora do Curso, Professora Suzana Dantas Hecksher (TEP), o Colegiado do 3 
Curso de Graduação em Engenharia de Produção, com a presença dos professores 4 
Fernando Toledo Ferraz (TEP), Paulo Roberto Pfeil G Pereira (TEP), Carlos Francisco 5 
S Gomes (TEP), Raul Bernardo Vidal Pessolani (TEM), Antônio Carlos Sá de Gusmão 6 
(TER), Gabriel Silveira Denicol (GFI), Elaine Aparecida Araujo (TEP), Giuseppe Borrelli 7 
(GAN) e dos alunos Luiz Felipe Capobiango Cerqueira (DAOC), e João Marcos 8 
Rizzotto Vidal Pessoa (DAOC). Os demais membros justificaram a ausência. A reunião 9 
foi iniciada às quatorze horas e quinze minutos, tendo como pauta os seguintes 10 
assuntos: I) Aprovação da ata de 17/12/2018; II) Definição de comissão de avaliação 11 
de pedido de revalidação de diploma estrangeiro; III) Calendário de reuniões anuais; 12 
IV) Assuntos gerais. I) Aprovação da ata de 17/12/2018: a ata foi aprovada com 8 13 
votos a favor, 0 votos contra e 2 abstenções. II) Definição de comissão de avaliação 14 
de pedido de revalidação de diploma estrangeiro: Foi aprovada por unanimidade a 15 
criação da comissão de revalidação de diplomas, que vigorará a partir da data de 16 
assinatura da DTS até o final do ano de 2019. Essa comissão será formada pelos 17 
professores Raul Pessolani (TEM), Fernando Ferraz (TEP) e Maria Helena de Mello 18 
(TEP). Professor Paulo Pfeil sugere que a comissão também trabalhe para destacar 19 
características dos currículos estrangeiros analisados com o propósito de apontar 20 
propostas de melhorias no currículo da Engenharia de Produção e alinhá-lo às 21 
tendências globais de ensino. III) Calendário de reuniões anuais: O colegiado 22 
aprovou o calendário de reuniões de 2019, que ocorrerá sempre às 11 horas da 23 
manhã, nas seguintes datas: 25/03/2019 (segunda-feira), 16/04/2019 (terça-feira), 24 
15/05/2019 (quarta-feira), 13/06/2019 (quinta-feira), 12/07/2019 (sexta-feira), 25 
19/08/2019 (segunda-feira), 17/09/2019 (terça-feira), 23/10/2019 (quarta-feira) e 26 
28/11/2019 (quinta-feira). A reunião do mês de dezembro será marcada no segundo 27 
semestre. IV) Assuntos Gerais: o professor Gabriel Denicol (GFI) comenta o sucesso 28 
do período especial de verão, mas ressalta a falta de estrutura das salas nos meses 29 
de férias. O professor Giuseppe destaca a importância e sugere a inclusão de 30 
atividades para auxiliar no aprendizado de Geometria Analítica e Cálculo para alunos 31 
ingressantes, como turmas de monitoria, tutoria e pré-cálculo. O professor Paulo Pfeil 32 
parabeniza o aluno Luiz Capobiango pela aprovação no Programa de Mobilidade 33 
Internacional para a Universidade de Hamburgo, na Alemanha. Nada mais havendo a 34 
ser tratado, foi encerrada a reunião às 15h30, da qual lavrei a presente ata.  35 
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