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Relatoria Comissão de Graduação 

 
 

Relator (a): Reynaldo Palacios 

Ordem do Dia do item: Retificação PPC de Engenharia de Gestão 

X sessão ordinária da Comissão de Graduação, de _07/_11/_2019 

 

 

 

Contexto e histórico da proposta 

 

Segundo conversado com o Prof. Roberto Tálamo, coordenador da Engenharia de Gestão, esta 

proposta de retificação no PPC da Engenharia de Gestão é uma antiga solicitação dos discentes e 

está em pauta desde o início da atual coordenação. Os horários do curso da Engenharia de Gestão 

já vêm sendo estruturados sob essa forma, desde 3ºQ2018 levando em consideração os 

quadrimestres ideais. Assim a presente proposta formaliza a oferta das disciplinas com o PPC. 

(Além disso, os horários da Engenharia de Gestão do 1ºQ2020 e dos 2º e 3º Q2020 também estão 

planejados sob esta distribuição).  

 

1. A Proposta foi pré-discutida na reunião de coordenação realizada em 25 de abril de 2019 e 

aprovada por unanimidade; 

2. A proposta foi apresentada e aprovada por unanimidade na reunião plenária da Engenharia de 

Gestão, realizada em 26 de abril de 2019; 

3. A proposta foi apresentada no expediente na continuação da IV Reunião Ordinária do 

CONCECS, realizada em 13 de maio de 2019. Na reunião foi aprovada a passagem da proposta 

para a Ordem do Dia sendo depois aprovada por unanimidade; 

4. A proposta foi apresentada no item 4 do Expediente da IX Reunião Ordinária da CG, realizada 

em 17 de outubro de 2019, não ocorrendo qualquer óbice, deve voltar à próxima reunião da CG. 

 

Avaliação 

 

É uma proposta interessante, pois permite o oferecimento das disciplinas obrigatórias específicas 

do curso duas vezes ao ano (uma no período matutino e outra no período noturno) e, como 

indicado no texto da retificação, beneficiaria a formação do aluno uma vez que ampliaria as 

oportunidades para os discentes cursarem as disciplinas obrigatórias do curso. 

Por outro lado a aprovação da proposta formalizaria o oferecimento de disciplinas que já vem 

sendo realizado nesse formato deslocado. 

 

Em relação ao texto da proposta, tem se algumas sugestões na questão da forma. Os itens 7.3 e 

7.4 são representações gráficas também (grade para o matutino e para o noturno) e a sugestão 

seria que estes itens formem parte do item 7.2 de maneira geral. 

Assim, são apresentadas as seguintes sugestões:  

 

p. 164 “onde se lê” 

O quadro a seguir é um exemplo de como as disciplinas obrigatórias podem ser cumpridas ...” 
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“leia-se” 

“Nesta secção são apresentados exemplos de como as disciplinas obrigatórias podem ser 

cumpridas ...” 

 

p. 164 “onde se lê” 

“A interpretação da grade pode ser feita conforme a legenda abaixo” 

“leia-se” 

“A interpretação das grades pode ser feita conforme a legenda a seguir” 

 

“onde se lê”  
“7.3 – Grade Curricular do curso de Engenharia de Gestão – Matutino” 

“leia-se” 

“7.2.1 – Grade Curricular do curso de Engenharia de Gestão – Matutino” 

 

 “onde se lê”  
“7.4 – Grade Curricular do curso de Engenharia de Gestão – Noturno” 

“leia-se” 

“7.2.2 – Grade Curricular do curso de Engenharia de Gestão – Noturno” 

 

 

Conclusão 

 

 O relator é favorável à aprovação do documento. 


