
ATA  DA  QUADRAGÉSIMA  SEXTA  REUNIÃO  DO  COLEGIADO  DO  CURSO  DE
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO. No dia dezessete de março do ano de dois mil e vinte
dois, às dez horas e vinte minutos, reuniram-se os membros deste colegiado, utilizando-
se da videoconferência pelo software Google Meet, sob a presidência do Professor Wilson
Trigueiro de Souza Júnior. Estavam presentes os seguintes membros: Prof. Allexandre
Fortes da Silva Reis,  Prof.  Leandro Reis Muniz e o representande discente Edgar de
Castro  Moraes.  Primeiramente  a  pauta  da  reunião  foi  aprovada.  Posteriormente  foi
analisado o primeiro item:  ITEM 1 –  Quebra de pré-requisito do aluno João Victor
Figueiredo Maria, as quais havia realizado 2204h no momento da requisição para
realizar o estágio obrigatório. Para o curso de Engenharia de Produção da UFSJ, são
exigidas 2300h de integralização de curso para início do estágio obrigatório. Devido ao
estado pandêmico, e as dificuldades decorrentes em se conseguir e manter um estágio,
foi  aprovado  por  unanimidade  a  quebra  desse   pré-requisito  para  o  referido  aluno
solicitante. ITEM 2 – Avaliação de estágio não-obrigatório como obrigatório do aluno
Gustavo  Henrique  Nascimento  Ferreira. O  professor  Wilson  relatou  que  o  aluno
Gustavo Henrique Nascimento Ferreira entrou em contato com a coordenação tendo em
vista que havia entrado no estágio não-obrigatório e perdeu o prazo para a solicitação de
troca de estágio não obrigatório para obrigatório. Essa falta de prazo ocorreu pelo fato de
que o aluno já estava terminando o curso e a referida empresa do estágio expressou o
interesse de contratação através de documento apresentado pelo aluno. A validação do
estágio não-obrigatório como obrigatório, do referido aluno, foi aprovado por unanimidade.
ITEM 3 – Prorrogação de prazo de integralização da aluna Nicolly Resende Araújo.
Devido ao período de pandemia da COVID-19, os prazos de integralização dos alunos
foram estendidos. Dessa forma o pedido da referida aluna não se justifica pois a mesma
ainda possui prazo para integralizar o curso. ITEM 4 – Pedido de regime domiciliar para
a aluna gestante Letícia Lara. Para o primeiro semestre letivo de 2022, foi definido pelo
CONEP que alunos com comorbidades ou situações especiais (como gravidez), possam
solicitar  ao  colegiado  dos  cursos,  tratamento  especial,  conforme  a  Resolução
UFSJ/Conep  nº  22/2021.  A  solicitação  foi  aprovada  por  unanimidade.  ITEM  5  –
Reformulação do PPC da Engenharia de Produção. Em decorrência da necessidade
da adequação dos PPCs da UFSJ para contemplar a formação em extensão e as novas
diretrizes das DCNs de engenharia, foi definido pelo colegiado o acionamento do NDE do
curso de engenharia de produção da UFSJ para avaliar as mudanças necessárias. ITEM
6 –  Retorno  presencial. Em  decorrência  da  necessidade  do  retorno  presencial  das
atividades  letivas,  foi  discutido  por  todos  os  protocolos  de  retorno  presencial  das
atividades,  assim  como  consta  no  documento  “PROTOCOLO  DE  CONDUTA  E
BIOSSEGURANÇA DA UFSJ PARA A PANDEMIA DE COVID-19”. Nada mais havendo a
tratar, eu, Wilson Trigueiro de Souza Júnior, Presidente, dei por encerrada a reunião às 12
horas e trinta e oito minutos, e lavrei  a presente ata que, após lida e aprovada, será
assinada por todos. São João Del-Rei, dezessete de março do ano de dois mil e vinte
dois. 
Discente Edgar de Castro Moraes______________________________________
Prof. Allexandre Fortes da Silva Reis (ASSINATURA ELETRÔNICA EM ANEXO) 
Prof. Leandro Reis Muniz (ASSINATURA ELETRÔNICA EM ANEXO) 
Prof. Wilson Trigueiro de Souza Júnior (ASSINATURA ELETRÔNICA EM ANEXO) 
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