
 

Boletim No 09 – março/2005 08 
 

CRONOLOGIA DO CURSO 
2000 
• 12jun: criação do Curso de Engenharia de Produção pelo Conselho Superior da UFJF; 
• 12jul: eleição do Prof Vanderlí Fava de Oliveira para Coordenador do Curso;  
• 09ago: aula inaugural do Curso proferida pelo Engenheiro Cláudio Horta Mendes (Presid da Belgo); 
• 31jul: inicio das aulas da primeira turma aprovada no vestibular de julho de 2000;  

2001 
• Ano de muita luta (alunos e professores) para a transferência do Curso para a Faculdade de Engenharia 

e para a criação do Departamento de Engenharia de Produção.  
2002 
• 23jan: criação do Depto de Eng de Produção (EPD) pelo Conselho Superior da UFJF constituído pelos 

Profs Eduardo, Fernando, Marcos, Romir e Vanderlí; 
• 23jan: designação do Prof Vanderlí para responder pela Chefia do EPD, pelo Diretor da Faculdade de 

Engenharia (FacEng), Prof Luiz Carlos Tonelli; 
• 25jan: mudança dos Profs do EPD para a FacEng instalando-se na sala da Coordenação de Curso;  
• 01fev: realização da primeira reunião do EPD (ver site: www.engprod.ufjf.br); 
• 05/06mar: realização de uma avaliação do curso pelos Profs Emmanuel P Andrade (UFF) e Luiz 

Gonzaga M Souza (UNIFEI), embrião do atual Projeto Político Pedagógico do Curso;  
• 25mar: o curso recebeu a visita do Doutor Nigel Cross (Faculty of Technology, The Open University, 

Milton Keynes, UK) quando proferiu a palestra “O processo de criação de produtos de excelência”; 
• 12jun: 2º aniversário do curso com inauguração das instalações do EPD na FacEng;  
• 14out: o curso recebeu a visita do Prof Doutor Robert Young (Department of Industrial Engineering -  

North Carolina State University – NCSU – EUA) quando proferiu palestra sobre o projeto desenvolvido 
por UFJF/UFRJ/NCSU/NCAT (programa CAPES/FIPSE); 

2003 
• 23jan: criada a MAIS CONSULTORIA, Empresa Jr do Curso de Eng de Produção. Por não ter espaço 

físico cedido pela FacEng, a Coordenação acolheu a MAIS na sua sala;  
• 30jan: eleição do Prof Romir Soares de Souza Filho para a chefia EPD;  
• 01fev: os Profs Fernando e Marcos são lotados em definitivo no EPD; 
• 29abr: aprovação no Conselho de Graduação da UFJF do Proj Pol Pedagógico do Curso;  
• 28jun: realização do churrasco comemorativo do 3º aniversário do curso organizado pela 5ª turma (2º 

sem/2002) do curso.  
• Ago: acadêmicos do curso foram para os EUA cursar o 2o semestre de 2003 na NCSU (Marcelo) e 

NCAT (Frederico e Ernesto); 
• 15set: contratação do Prof Substituto Wendel de Souza (substituto) para ministrar as disciplinas 

Organização do Trabalho e Processos Produtivos; 
• 21/24set: participação massiva de Profs e Alunos do Curso no ENEGEP 2003;  
• 19nov: o curso recebeu a visita do Prof Doutor Nivaldo L Coppini (Presidente da ABEPRO) que esteve 

em Juiz de Fora a convite da Mais Consultoria.  
2004 
• Abr – criadas a COE (Comissão Orientadora de Estágios Presidida pelo Prof Fernando) e a CTCC 

(Comissão de Trabalhos de Concluso de Curso Presidida pelo Prof Marcos  
• Jan: O acadêmico Jair (10o per) é empossado como primeiro Diretor discente eleito da ABEPRO. 
• 12mar: 

 Inaugurado o Laboratório de Tecnologia de Informação (LTI) criado com recursos de projetos dos 
Profs Vanderlí e Romir e complementados pela Administração Superior. 

 Inaugurado o laboratório de Eng de Produto, criado com recursos de projetos dos Profs Marcos e 
Vanderlí complementados pela FacEng. Após a inauguração, a obra não foi concluída e o 
Laboratório não pode ser utilizado como se necessitava.  

 Lançamento do livro “Redes Produtivas para o Desenvolvimento Regional”, organizado pelos Profs 
que participaram da Organização do ENEGEP 2003, dentre eles Vanderlí e Romir da UFJF. 

• 19mar: contratados os Profs Substitutos Jorge Menelau (Sist Qualidade, Plan Estratégico e Plan 
Empresarial) e Roberto Malheiros (Aut Industrial, Paln e Contr da Produção e Logística); 

• Ago: alunos do curso foram para os EUA cursar o 2o sem/2004: NCSU (Rafael e Jair) e NCAT (Fabrício); 
• 03/06nov: cerca de 40 alunos do curso comparecem ao ENEGEP em Florianópolis/SC. 
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JULHO DE 2005: FORMATURA DA 1A TURMA DO CURSO 
 

 No dia 12 de junho de 2005 o Curso  de Engenharia de Produção completa 5 
anos de existência com a realização do EMEPRO (1o Encontro Mineiro de 
Engenharia de Produção) que ocorrerá de 08 a 11 de junho na UFJF (pág 7). Os 
festejos continuam com a formatura da 1a turma do curso em julho. 
 Antes disso, na primeira quinzena de abril, o curso será visitado pelos 
avaliadores do INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas) para a avaliação 
“in loco” com vistas ao seu reconhecimento pelo MEC (pág 4). 
 

SAUDAÇÃO AOS CALOUROS 2005 
 

 Vocês são a 10ª turma do curso e completam as 200 vagas disponíveis. Temos 
o prazer de recebê-los, prezados calouros! Após mais um desempenho expressivo, 
tanto no Vestibular quanto no PISM, a Engenharia de Produção tem em vocês mais 
uma aposta de que nosso crescimento se dará de maneira cada vez mais 
completa. Esperamos que estes sejam anos de convivências inesquecíveis, de 
experiências válidas e de aprendizados e ensinamentos úteis para toda a vida. 

SEJAM BEM-VINDOS!!! 
 

CURSO COMEÇA 2005 COM 3 NOVOS PROFESSORES 
 

 Para completar a grade de disciplinas do curso, inclusive com opcionais, foram 
selecionados e estão sendo contratados mais 3 Profs Substitutos para o curso: 

Mariza Almeida (Doutora Eng Prod COPPE/UFRJ): Empreendedorismo e Org Trabalho 
Paulo A Lobo (Mestre Eng Prod UFF): Processos Produtivos - Proj de Fábrica e LayOut 
Ricardo Thielmanm  (Mestre Eng Prod COPPE/UFRJ): Gest Projetos e Gest Marketing 

 Na banca de seleção mais uma vez contamos com a valiosa colaboração do 
Prof Anderson Castanha (FEA/UFJF). Estes novos Profs vêm juntar-se aos Profs 
Francisco Araújo, Jorge Menelau, Roberto Malheiros e aos Profs Efetivos Eduardo, 
Fernando, Marcos, Romir e Vanderlí. O Prof. Wendel solicitou desligamento neste 
início de março. 
 Docentes do Depto: 4 Doutores, 3 Doutorandos, 3 Mestres e 1 Especialista. 
 
Neste Número: 
 

Editorial: 5 Anos de muita luta        02 
Nosso curso recebe os primeiros alunos de Engenharia dos EUA   03 
Avaliação do nosso Curso       04 
Primeiros Engenheiros de Produção da UFJF, Vestibular/PISM, O ENADE  06 
1º Encontro Mineiro de Engenharia de Produção     07 
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5 ANOS DE MUITA LUTA 
 

 O curso não está como gostaríamos, mas temos muito a comemorar. Mesmo 
com todas as dificuldades, principalmente devido a falta de verbas, estamos com 
todas as disciplinas em carga, inclusive as opcionais, temos os laboratórios 
principais e um projeto político pedagógico em sintonia com as últimas inovações 
em termos de organização de um curso. 
 Não temos a infraestrutura adequada, falta sala para a Coordenação/MAIS, a 
iluminação noturna na Faculdade de Engenharia é precária, faltam livros para o 
profissionalizante, o Laboratório de Produto está sem condições de funcionar, 
nosso laboratório de Informática está no limite de máquinas e faltam softwares. 
Precisamos urgentemente contratar professores efetivos para o curso. 
 Com tudo isso, temos que destacar nesta trajetória de muita luta, a criação do 
Departamento, a mudança para a Engenharia, a reforma curricular de 2002/03, a 
criação da MAIS Consultoria, a participação no Programa CAPES/FIPSE, a criação 
dos laboratórios de Informática e de Produto, além da participação no INEP 
(comissão de elaboração do manual de avaliação da EP, corpo de avaliadores de 
cursos e comissão do ENADE). Deve-se destacar ainda a participação de alunos e 
professores nos ENEGEPs, inclusive na organização do ENEGEP/2003, além da 
atuação orgânica de alunos na diretoria da ABEPRO e do NUMEEP e de 
professores nas Comissões e Assessorias da ABEPRO. 
 Há que se destacar também a baixa evasão e retenção ocorrida no curso 
(quando comparado aos índices nacionais), mesmo sendo um curso em 
implantação, e ainda o aumento gradativo da relação candidato/vaga e das altas 
notas de corte verificadas no vestibular e no PISM. 
 Acreditamos que, fruto de um grande esforço conjunto de professores e alunos 
do curso, o saldo de tudo isso nos é bastante favorável e que vamos ser aprovados 
no processo de reconhecimento do curso. Pelo desempenho de nossos alunos nos 
estágios, podemos concluir que estaremos, também, formando bons profissionais 
em Engenharia de Produção e, com isso, contribuindo para o desenvolvimento e 
progresso da nossa região e do país. 
 
AGENDA 2005 

11mar – 2º LUAL da Produção – NÃO PERCA!!!! 
até 15mar – preenchimento do formulário eletrônico para avaliação do curso 
entre 27mar e 08 abr  – visita dos avaliadores do INEP 
04 a 06mai – realização do ENCEP (Florianópolis/SC) 
08 a 11jun – 1º Encontro Mineiro de Eng de Produção – EMEPRO (J de Fora) 
12jun – 5º aniversário do curso 
Out: ENEGEP 2005 (Porto Alegre/RS) 

 

Expediente 

Boletim do Curso de Engenharia de Produção – Nº 09 – Março de 2005 
Editado sob responsabilidade da Coord e Depto de Engenharia de Produção 
Coordenador de Curso:  Professor Vanderlí Fava de Oliveira 
Chefe do Departamento:  Professor Romir Soares de Souza Filho 
Estagiária da Coordenação:  Acadêmica Mariana de Oliveira Flora 
Agradecimentos especiais à Acadêmica de Comunicação Mahina Proba Fava 
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1O EMEPRO 
1o Encontro Mineiro de Engenharia de Produção será realizado na UFJF 

 
 É com grande orgulho que sediaremos o 1º Encontro Mineiro de Engenharia de 
Produção (EMEPRO) de 08 a 11 de junho de 2005, como ponto alto das 
comemorações dos 5 anos e da formatura da 1ª turma do curso. Também estará 
sendo realizado o 1o campeonato Mineiro de FutSal da Eng de Prdodução. 
 A Engenharia de Produção apresenta um acelerado crescimento em termos de 
oportunidade de emprego e de trabalho e, em decorrência disso, no número de 
cursos. 
 Os primeiros cursos surgiram no Brasil na década de 70. Em 1998, quando o 
Brasil tinha menos de 30 cursos, foi criado o 1º de MINAS na Federal de Itajubá. O 
nosso foi o 5º a ser criado. Em 2005, já temos 20 cursos funcionando e mais dois 
para serem iniciados. 
 

PROGRAMAÇÃO (ainda não está completa) 
www.producao.ufjf.br/emepro 

Horário Quarta-feira 08/06 Quinta-feira 09/06 Sexta-feira 10/06 

08:00/12:00 Credenciamento 

1º Campeonato Mineiro 
de Estudantes de E 
Produção 
Visita Técnica 01 

1º Campeonato Mineiro 
de Estudantes de E 
Produção 
Visita Técnica 02 

12:00/14:00 Livre Livre Livre 

14:00/15:30 Abertura Solene 
Case Empresarial 01 
(Cota de Patrocínio) 

Case Empresarial 02 
(Cota de Patrocínio) 

15:30/16:00 Coffe-break Coffe-break Coffe-break 

16:00/18:00 

Mesa Redonda 01: 
A Educação em 
Engenharia de 
Produção na 
Atualidade 
Gilberto D Cunha 
(PUC/RS) e Milton Vieira 
Júnior (UNIMEP)  

Sessões Técnicas 01 e 
02 
GT 01 - Estudantes – 
NUMEEP 
GT 02 – Professores - 
FMEP 

Sessão Técnica 03 e 04 
Plenária do Encontro – 
Estudantes e 
Professores: Questões 
Organizativas da E 
Produção Mineira 

18:00/18:30 Intervalo Intervalo Intervalo 

18:30/20:30 

Palestra 01 
A importância Regional 
da Engenharia de 
Produção no mundo 
Globalizado 
Afonso Correia Fleury 
(USP e CNPq) 

Palestra 02 
Logística e Integração 
Regional: O caso 
Brasileiro 
Roberto Malheiros  (UFF) 

Mesa Redonda 02: 
A E de Produção no 
novo ciclo de 
desenvolvimento 
mineiro 
Mário Neto Borges  
(FAPEMIG) e Repres do 
Governo e das Indústrias 
de Minas 

Sábado: 11/061º Finais do Campeonato Mineiro das EP/MG e Churrasco de 
Confraternização (adesão). 
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PRIMEIROS ENGENHEIROS DE PRODUÇÃO DA UFJF 
 
 Dos 20 alunos que iniciaram o curso em agosto de 2000, um não chegou a 
freqüenta-lo, dois não concluíram o 1o período e um abandonou por necessidade 
de mudança de J de Fora. Dois alunos que eram da Civil/UFJF acabaram por se 
incorporar a esta 1a turma em 2001, um por mudança de curso e outro via 
vestibular. Pode-se considerar, então, que desta 1a turma 18 estão no curso. 
Destes, 13 já formalizaram a sua candidatura à formatura em julho de 2005: Alcir, 
Aline, Fabrício, Guilherme, Jair, Júnia, Lucélia, Luciana, Marcelo, Márcio, M Fátima, 
Martirns e Rafael. Além destes, outros 3 alunos do 1º per/2001, Ernesto, Itamar e 
Nelson, também já formalizaram sua candidatura. Cada um destes 16 candidatos, 
já formulou o seu projeto e realizou a defesa do Memorial de Qualificação para o 
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), dentro da disciplina Seminários de 
Integração Curricular (EPD031) cursada no 2o sem/2004. 
 Para efetivarem a candidatura à formatura em jul/2005, os alunos devem, ainda, 
apresentar um portfolio para, entre outros, a contabilização de créditos devidos a 
atividades previstas na Res 018/CONGRAD (ver site da coordenação). 
 
 

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO NO  VESTIBULAR 2005 
 

Relação candidato/ vaga: 10ª maior (14,8) 

Vestibular 1ª etapa Nota máxima: 3ª maior (77). 
Nota de corte: 4ª maior (53). 

Vestibular 2ª etapa Nota máxima: 7ª maior (186). 
Nota de corte: 4ª maior (144). 

PISM Nota máxima: 5ª maior (1033). 
Nota de corte: 2ª maior (942). 

 
 

NOV/2005: O ENADE 
 
 Caso o reconhecimento do curso ocorra de forma tranqüila, os alunos do Curso 
poderão realizar o ENADE (Exame Nacional de Desempenho dos  Estudantes) 
deste ano, marcado para 06 de novembro. Participam do ENADE os alunos 
sorteados dentre os do 1o e do último ano do curso. 
 O INEP já designou a Comissão Assessora de Avaliação dos cursos do Grupo 
VI de Engenharia (que é o da E Produção) através da Portaria No 27 (16fev2005): 
Antônio S Coelho (UFSC); Gilberto Dias da Cunha (PUC-RS), José de S Rodrigues 
(UNESP); Milton Vieira Junior (UNIMEP); Ricardo Manfredi Naveiro (UFRJ); 
Rubens E B Ramos (UFRN) e Vanderlí Fava de Oliveira (UFJF). Esta Comissão é a 
responsável pelas diretrizes, objetivos e procedimentos necessários para a 
realização do ENADE da Produção. (veja mais em: www. Inep.gov.br). 
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PROGRAMA CAPES/ FIPSE 
Nosso curso recebe os primeiros alunos de Engenharia dos EUA 

 
 Os alunos de Industrial Enginering dos EUA: Tammy L Montgomery (North 
Carolina State University – NCSU: Raleigh – NC/USA), Jennifer L Crosby, Troy K 
Aikins e Rikki C Vinson (North Carolina Agricultural & Technological State University 
- NCAT: Greensboro – NC/USA), vão estudar o 1o período de 2005 no nosso curso 
como alunos de intercâmbio dentro do Programa CAPES/FIPSE. Eles chegaram no 
dia 17 janeiro 2005 e, juntamente com Sacha Digsby (NCSU) que estudará na 
UFRJ, cursaram durante o mês de fevereiro, português para estrangeiros na UFJF. 
 Visando uma maior integração e para melhor conhecerem a vida dos 
estudantes brasileiros estes alunos estão morando em repúblicas de alunos do 
curso: Tammy (Gleicianny), Jennifer (Ludmila), Rikki (Vanessa e Thaisa) e Troy 
(Jair e Robertinho). 
 

 
Sacha, Tammy, Rikki, Troy e Jeniffer 

SEJAM BEM-VINDOS 
 
 O nosso curso entrou neste Programa através de um Projeto apresentado em 
2002 pelos Professores Ricardo Naveiro (UFRJ), Vanderlí (UFJF), Robert Young 
(NCSU) e Sanjiv Sarin (NCAT) à CAPES (BR) e FIPSE (USA) e que foi um dos 10 
selecionados. 
 Já foram enviados para os EUA os alunos Marcelo (10º), Fred (9º) e Ernesto 
(10º) no 2o semestre/2003; Rafael (9º), Jair (10º) e Fabrício (10º) no 2o 
semestre/2004 e estará enviando os  alunos Eduardo (7º), Lucas (6º) e Felipe (7º) 
no 2º semestre de 2005. Para esse intercâmbio os alunos recebem a passagem e 
uma bolsa de manutenção nos EUA (veja site do departamento). 
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AVALIAÇÃO DO NOSSO CURSO 
 
 Conforme já noticiado no Boletim No 8 de mar/2004 (ver na página da Coordenação) as 
Universidades não necessitam de autorização para criar cursos de graduação. Para a 
emissão dos diplomas, no entanto, é necessário que se processe o reconhecimento pelo 
MEC, quando o curso é avaliado na sua totalidade o que só é possível nas proximidades 
da formatura de sua 1ª turma. A avaliação do curso ocorrerá em duas fases: 

• De 01 a 15 de março: O Coordenador preenche o formulário do INEP após receber 
uma senha para tal. São 160 itens de informações sobre o curso além de dados 
sobre todos os cerca de 40 docentes do curso (formação, publicações, plano de 
trabalho, dados sobre as disciplinas que leciona, etc.). Além disso, são anexados 
cerca de 15 documentos do curso (PPP, regulamentos, etc.). 

• Entre 27 de março e 15 de abril, os avaliadores do INEP visitam o curso durante 4 
dias para fazerem uma checagem geral sobre os dados apresentados e realizarem 
a avaliação emitindo um parecer final sobre o reconhecimento. 

 A avaliação do curso se dá a partir do Manual de Avaliação da Engenharia de 
Produção (www.inep.gov.br/superior/condicoesdeensino/manuais.htm) que prevê a 
avaliação dos cursos segundo três dimensões principais (quadro a seguir). Estas são 
subdivididas em 9 categorias, que se desdobram em 31 indicadores que por sua vez 
explicitam 113 aspectos a serem avaliados. 
 

Dimensões, Categorias e Indicadores Avaliados 
Dimensões Categorias Indicadores 

Administração 
acadêmica  

Coordenação do curso - Organização acadêmico/administrativa - 
Atenção aos discentes 

Projeto do curso  Concepção do curso - Currículo - Sistema de avaliação  

O
rg

an
iz

aç
ão

 
D

id
át

ic
o-

P
ed

ag
óg

ic
a 

Atividades acadêmicas 
articuladas ao ensino 
de graduação  

Participação dos discentes nas atividades acadêmicas - Estágio 
curricular – supervisionado - Trabalho final de curso 

Formação acadêmica 
e profissional  

Titulação - Docentes com especialização na área - Experiência 
profissional - Adequação da formação 

Condições de trabalho  
Regime de trabalho - Plano de carreira - Ações de capacitação - 
Estímulos (ou incentivos) profissionais - Dedicação ao curso - 
Relação alunos/docente - Relação disciplinas/docente 

C
or

po
 D

oc
en

te
 

Atuação e 
desempenho 
acadêmico e 
profissional 

Publicações Artigos publicados em periódicos científicos - Produções 
intelectuais, técnicas, pedagógicas, artísticas e culturais - Atividades 
relacionadas ao ensino de graduação - Atuação nas atividades 
acadêmicas Atuação dos docentes em sala de aula 

Instalações gerais 
Espaço físico Salas de aula - Equipamentos Acesso a equipamentos 
de informática pelos docentes - Serviços Manutenção e conservação 
das instalações físicas 

Biblioteca  Espaço físico Instalações para o acervo - Acervo Livros Periódicos - 
Serviços Horário de funcionamento 

In
st

al
aç

õe
s 

Instalações e 
laboratórios 
específicos 

Laboratórios de apoio ao ensino de:  conteúdos básicos - 
profissionalizantes gerais - profissionalizantes específicos 
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 Dentre os indicadores a serem avaliados nos quais o Curso apresenta deficiência, os 
seguintes são cruciais: 
 

• Livros para o ciclo profissionalizante: a Administração Superior está licitando 
cerca de 50 títulos principais (3 volumes de cada) que totalizam aproximadamente 
R$ 12.500,00. 

• Laboratório de engenharia de produto: o local destinado ao laboratório pela 
direção da Faculdade de Engenharia (ao lado do RU), está sem condições de uso 
devido a falta de instalações elétricas, goteiras e infiltrações, além da falta de EPIs. 
A Administração Superior e a Direção prometeram providenciar as reformas 
emergenciais. 

• Docentes efetivos: o Departamento de Engenharia de Produção (EPD) possui 5 
professores efetivos e 6 substitutos. Os demais departamentos que oferecem 
disciplinas para o curso, exceto a Estatística, escalam, na maioria das vezes 
professores substitutos, justificando que não foram destinadas vagas de efetivos 
em decorrência da implantação do Curso o que procede. Este quadro coloca em 
risco a avaliação, tendo-se em vista os aspectos que são avaliados. Com as 
promessas governamentais de contratação, até o momento não concretizadas, que 
devem destinar cerca de 30 vagas para a UFJF, espera-se que 3 vagas pelo menos 
sejam para o EPD, o que, aliado a vagas conquistadas por outros departamentos 
que servem ao Curso, pode atenuar um pouco essa deficiência. 

• Infraestrutura noturna: a Secretaria da Faculdade de Engenharia fica aberta até 
no máximo 5 horas, não existindo estrutura de apoio noturna para questões de 
secretaria. Além disso, os corredores quase sempre estão com lâmpadas ou 
luminárias defeituosas. O acesso e o entorno da Faculdade, também, não é bem 
iluminado. Tudo isso tira pontos e pesa negativamente na avaliação do Curso. 

• Sala para a Coordenação ou para a Empresa Júnior: A situação atual levará a 
perda de pontos nos aspectos relacionados à Coordenação e Empresa Júnior, 
agravando a avaliação da infraestrutura já prejudicada pela falta de apoio noturno. 
A Direção da Faculdade Engenharia havia prometido resolver a situação ainda no 
2o semestre de 2004. A destinação de salas distintas para a Coordenação e para a 
EJ pode, inclusive, contribuir para minimizar a falta de infraestrutura noturna pela 
possibilidade de se ter a sala da Coordenação dotada de recursos para 
atendimentos de secretaria à noite, com a presença de um técnico administrativo 
até pelo menos 22 horas. A Administração Superior se comprometeu a enviar os 
móveis para a sala da Coordenação em breve. 

 Em tempo, a visita in loco para a avaliação foi alterada pelo INEP. Antes vinham dois 
docentes da área, que realizavam toda a avaliação do curso. A partir deste ano, a 
avaliação é realizada em conjunto com cursos de outras áreas. A avaliação do curso será 
realizada por um avaliador institucional e um avaliador de cada curso em avaliação: 
Engenharia de Produção, Matemática e Letras. 
 Todos os alunos devem ficar atentos, pois, pelo menos no sistema anterior, eram 
realizadas reuniões gerais com alunos, além de reuniões separadas com formandos, 
Empresa Júnior, DA, etc. Mais uma vez, a participação dos alunos do curso é importante 
para que tenhamos um res ultado da avaliação justo e que corresponda à nossa realidade. 


