
 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Departamento de Engenharias – DENGE -  Campus Angicos 
 

ATA DA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE CURSO DE 1 

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIAS - 2 
DENGE REALIZADA EM 25 DE SETEMBRO DE 2019  3 
 4 
Aos vinte e cinco dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, às vinte e 5 
uma horas na sala nº 13 do Bloco II de Professores da Universidade Federal 6 

Rural do Semi-Árido – UFERSA - Campus Angicos, sob a presidência da 7 
professora Natália Veloso Caldas de Vasconcelos, presentes os senhores e 8 
senhoras docentes, Marianna Cruz Campos Pontarolo, Lucas Ambrósio 9 
Bezerra de Oliveira e Luciana Torres Correia Mello, e a representante discente 10 
Luiza Lorenna de Sousa reuniram-se para a Sétima Reunião Ordinária de 2019 11 

do Colegiado de curso de Engenharia de Produção da UFERSA-Campus 12 
Angicos. A presente reunião teve os seguintes pontos de pauta: (1) Apreciação 13 
e deliberação da ata da 6ª reunião ordinária de 2019 (em anexo);  14 

(2) Solicitação de turma especial dos alunos: (2.1) Rayane Cabral da Silva, 15 

(2.2) Weverson de Oliveira Camelo, (2.3) Andrew Luiz Rodrigues Bezerra, 16 
(2.4) Jalisson Marques da Cunha, (2.5) Ana Rafaela Medeiros Santos e 17 
(2.6) Renan Marques de Azevedo; (3) Atualização sobre aula inaugural 18 

2019.2; e (4) Outras ocorrências.  A pauta foi aprovada por unanimidade. A 19 
coordenadora do curso, professora Natália Veloso reforçou as recomendações 20 

da PROGRAD para abertura de turmas especiais: “Os pedidos de quebra de 21 
pré-requisito e turma especial serão, após solicitação de abertura de processo 22 
pelos discentes no Setor de Protocolo, encaminhados às Coordenações dos 23 

Cursos.  Desse modo, estas procederão com a análise, apreciação e emissão 24 

de parecer pelos Colegiados de Cursos. Considerando que não existem, ainda, 25 
resoluções que tratam desses pedidos, mas que devido às necessidades dos 26 
alunos, pedidos dessa natureza tornaram-se frequentes; recomenda-se a 27 

observação dos seguintes critérios pelos Colegiados de Cursos para 28 
deferimento ou não das solicitações: a) A necessidade da quebra do pré-29 

requisito ou abertura de turma especial para que o aluno adquira o status 30 
formando no semestre em que faz a solicitação; b) A disponibilidade e anuência 31 

do docente responsável pelo componente curricular; c) Questões relativas a 32 
conhecimentos prévios que deveriam ser adquiridos na disciplina pré-requisito; 33 
d) Carga horária total pretendida pelo discente para conclusão do curso no 34 
referido semestre; e) Desempenho acadêmico e histórico escolar do discente; 35 
f) Compatibilidade de horários e existência de vaga nos componentes 36 

curriculares requeridos.”. (2.1) Rayane Cabral da Silva solicitou a disciplina de 37 
MARKETING PARA ENGENHARIA DE PRODUÇÃO. Como a aluna está 38 

matriculada em três disciplinas, o professor Lucas concordou em oferecer a 39 
turma especial na quarta à tarde e com isso a aluna adquirirá status de 40 
formanda. A solicitação foi aprovada por unanimidade. (2.2) Weverson de 41 
Oliveira Camelo solicitou a disciplina de GESTÃO DA APRENDIZAGEM 42 
ORGANIZACIONAL E DA INOVAÇÃO. Como o aluno está matriculado em 43 

apenas duas disciplinas a professora Luciana concordou em oferecer a turma 44 
especial na quarta à tarde e com isso o aluno adquirirá status de formando.  A 45 
solicitação foi aprovada por unanimidade. (2.3) Andrew Luiz Rodrigues 46 
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Bezerra solicitou a abertura de duas turmas especiais: ENGENHARIA DA 47 

QUALIDADE II e GESTÃO DE PROJETOS II. Como o aluno está matriculado 48 
em 6 disciplinas e solicitou a abertura de mais duas turmas especiais, o 49 
colegiado não considerou que seria adequado aprovar esta solicitação, tendo 50 
em vista que ele está matriculado em disciplinas do 6º, 7º e 9º períodos, por 51 
isso que ocorreu o choque de horário e além disso, está em seu tempo regular 52 

do curso, no 9º semestre. Esta solicitação foi reprovada por unanimidade. (2.4) 53 
Jalisson Marques da Cunha solicitou a disciplina ENGENHARIA 54 
ECONÔMICA e FINANÇAS. Como o aluno está matriculado em apenas uma 55 
disciplina (GESTÃO DA APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL E DA 56 
INOVAÇÃO), a professora Marianna sugeriu uma solução: matricular o aluno 57 

em ENGENHARIA ECONÔMICA e FINANÇAS, e matricular na turma especial 58 
de GESTÃO DA APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL E DA INOVAÇÃO que 59 
já havia sido aberta para o aluno Weverson de Oliveira Camelo. A professora 60 

Luciana concordou em oferecer a turma especial na quarta à tarde e com isso 61 

o aluno adquirirá status de formando. A solicitação foi aprovada por 62 
unanimidade. (2.5) Ana Rafaela Medeiros Santos solicitou a disciplina de 63 
GESTÃO DE PROJETOS II. A aluna já está matriculada na disciplina, então foi 64 

sugerido pela professora Natália, que ministra essa disciplina, que não seria 65 
necessário abertura de turma especial, mas que seria feito um 66 

acompanhamento do rendimento da aluna e flexibilização do horário tendo em 67 
vista seu estágio em Caicó. Solicitação aprovada por unanimidade. (2.6)  68 
Renan Marques de Azevedo solicitou 3 turmas especiais: GESTÃO DE 69 

PROJETOS II, ARRANJOS PRODUTIVOS ORGANIZACIONAIS e TÓPICOS 70 

ESPECIAIS EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO. Tendo em vista a quantidade 71 
de disciplinas solicitadas e que o aluno está matriculado em 5 disciplinas, a 72 
solicitação foi negada por unanimidade. (3) Atualização sobre aula inaugural 73 

2019.2.  A coordenadora do curso explicou sua dificuldade em encontrar 74 
profissionais de RH disponíveis para participar de um processo seletivo 75 

simulado na aula inaugural. A PRO JR dispôs de sua diretora Luciéne Ariágne, 76 
mas o colegiado achou que seria uma atividade complexa para a mesma 77 

ministrar sozinha. A PRO JR passou o contato da RN JÚNIOR, sendo que a 78 
federação explicou que essa atividade não faz parte do seu escopo de ações. 79 
A representante discente Lorenna confirmou a dificuldade dos alunos em 80 
preencher lattes, currículo e reforçou que seria muito importante uma oficina 81 
sobre o tema. A professora Marianna se dispôs a confirmar seus contatos com 82 

Gabriela da Arquivei/SP para falar sobre Linked-In e Allany Castro para falar 83 
sobre recrutamento e seleção em grandes empresas. (4) Outras ocorrências: 84 

a professora Natália informou sobre os indicadores que seriam interessantes 85 
de serem trabalhados no painel de resultados do curso. Além disso, informou 86 
sobre o chamado na ouvidoria aberto por um membro externo do campus sobre 87 
o perfil da vaga do concurso em engenharia econômica. A professora Natália 88 
se dispôs a escrever um texto inicial e posteriormente contar com a colaboração 89 

de todos na escrita. Para finalizar, a professora Marianna incentivou os 90 
professores a buscarem editais que tenham bens permanentes para que possa 91 
ser pleiteada a finalização dos laboratórios de engenharia de produção. Após o 92 
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cumprimento da pauta desta reunião, a coordenadora, Professora Natália 93 

Veloso Caldas de Vasconcelos deu por encerrada a reunião, às vinte e duas 94 
horas e dez minutos do presente dia, agradecendo a presença de todos. 95 
Estiveram presentes na reunião quatro docentes, e um representante estudantil 96 
conforme lista de presença em anexo. Para constar, eu, Marianna Cruz 97 
Campos Pontarolo, Professora Assistente, matrícula SIAPE nº 1047662, lavrei 98 

a presente Ata que, depois de lida, será assinada pela Coordenadora do Curso 99 
de Engenharia de Produção para que surta os fins legais.  100 
 101 
 102 

____________________________________________ 103 

 104 

Natália Veloso Caldas de Vasconcelos 105 

Coordenadora do Curso de Engenharia de Produção  106 

 107 

 108 

 109 
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Docente Lucas Ambrósio Bezerra de Oliveira  

Docente Luciana Torres Correia Mello  

Docente Marianna Cruz Campos Pontarolo  

Docente Francisco Souto de Sousa Júnior  

Discente Richardson Bruno Carlos Araújo  

Discente Luiza Lorenna de Sousa Cavalcante  


