
PAUTAS DELIBERADAS DO COLEGIADO DE CURSO  

 

24º dia do mês de outubro de 2018 

1. Ficou acordado que os professores devem inserir uma data para 

trabalho interdisciplinar de eixo em seus planos de curso; 

2. Foram aprovados os planos de curso das disciplinas; 

3. Foi decidido que haverá planos de chapa para formação do plano 

acadêmico; 

4. Na ocasião, foi informado o evento Dia do Engenheiro de Produção que 

será realizado uma palestra e no segundo uma gincana e ‘Coffee Break’. 

26º dia do mês de novembro de 2018  

1. Foi aprovado os novos membros para o colegiado do curso de 

engenharia de produção; 

2. Foi informado que para a realização do Dia do engenheiro de produção 

haverá palestras e doação de brinquedos para o natal solidário;  

3. Foi informado ainda a respeito do ajuste que será feito nas ementas das 

disciplinas, onde cada professor poderá propor alterações nas 

disciplinas que ministra;  

4. Também foi informado que as eleições para o centro acadêmico do 

curso engenharia de produção ocorrerão no dia vinte e um de dois mil 

de dezoito.  

5º dia do mês de dezembro de 2018 

1. Foi apresentado a grade curricular a compor a proposta do novo PCC, 

sendo deliberado as disciplinas, carga horaria e eixos temáticos de cada 

semestre; 

1. Após a apresentação das disciplinas eletivas e suas respectivas cargas 

horarias, todas foram aprovadas; 

2. Quanto ao perfil das vagas para o novo concurso para docente, a 

proposta que consiste na exigência de graduação em engenharia de 

produção e o título de mestrado nas áreas do concurso foi aprovado por 

unanimidade; 

3. Por fim, foi informado que as ementas disciplinares aprovadas serão 

encaminhadas para apreciação dos componentes do NDE.  

21º dia de fevereiro de 2019 

 

1. Foi apresentado pela professora Denize, presidente da CTES, a proposta 

de calendário de Estagio Supervisionado Obrigatório, sendo aceito de 

liberado pelos membros deste colegiado; 



2. Em seguida, foi apresentado, também pela professora Denize, a proposta 

de calendário de trabalho de conclusão de curso – TCC, sendo aceito de 

deliberado pelos membros do colegiado; 

3. Foi colocada a proposta das reuniões do colegiado iniciarem às 17 horas, 

para facilitar a presença dos membros. A proposta foi aceita por todo. 

 

15º dia do mês de abril de 2019 

 

1. Foi apresentado pela professora Joana as propostas de planos de aulas. 

Em sua maioria, os planos de aula foram aprovados, porém há 

necessidade de correção; 

2. A professora Joana informou o interesse de um professor da UNIFESSPA 

em realizar uma permuta com a mesma e ficou acordado de ser 

analisado o currículo LATTES.  

24º do mês de abril de 2019 

 

1. Foi apresentado pela professora Rosana as propostas de ementas para 

as disciplinas eletivas encaminhadas pelos docentes, e assim sendo, 

houve aprovação de determinadas disciplinas; 

2. A segunda pauta a ser deliberada foi a alteração dos representantes 

discentes no colegiado do curso, sendo aprovado a entrada dos 

discentes. 

8º do mês de maio de 2019 

 

1. Apresentação da pesquisa de satisfação da coordenação ; 

2.Elaboração do plano de ação do colegiado e apresentação do plano de ação dos 

docentes, discentes, técnicos e coordenação; 

 

 


