FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
CENTRO ACADÊMICO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

Ofício nº. 25/2015/CAEP/UFGD
Dourados, 14 de dezembro de 2015

Ao senhor
Professor Dr. Rogério Silva Santos
Coordenador Temporário do curso de Engenharia de Produção - UFGD

Assunto: Solicitação de vaga em Fenômenos de Transporte no curso de Engenharia Agrícola.

Caro professor Rogério,
Foi nos relatado por alguns alunos que estão em situação de integralização do curso ou
próximo, um problema na 4º fase de solicitação de matricula. Os mesmo estão pleiteando a uma vaga
na disciplina de Fenômenos de Transporte no curso de Engenharia Agrícola, disciplina a qual está
sendo ofertada para o nosso curso este semestre, porém os solicitantes não podem cursar por
incompatibilidade de horário com outras disciplinas de semestres diferentes.
Alguns acadêmicos do curso de Engenharia de Produção entraram em contato junta a
coordenação de Engenharia Agrícola, solicitando e explicando a situação para serem aceitos na
disciplina, tendo em vista a resposta do coordenador (Anexo 1), onde o mesmo informou que não
serão aceitos alunos externos da FCA, solicitamos gentilmente, que a nossa coordenação possa vir a
intervir e ajudar dentro do possível, os nossos colegas nesta difícil situação.
Realizando um levantamento e de acordo com o Projeto Pedagógico do curso de Engenharia
Agrícola – Página 83, Item 17.2.1 (Anexo2) - a capacidade de alunos em sala onde a disciplina está
sendo ministrada - Prédio da FCA Sala 05 - é de 70 ALUNOS. Sendo que, foi informado pela
secretária da FCA que a disciplina consta com 50 alunos matriculados.
Em anexo (Anexo 3) segue o levantamento dos alunos solicitantes de matricula nesta
disciplina.
Pedimos também que se possível haja alteração do horário “fantasma” da disciplina de
Engenharia Econômica aos sábado, pois a mesma “bate” com Fenômenos de Transporte do curso de
Engenharia Agrícola.
Sabemos da dificuldade em intervir neste casos, desde já, agradecemos a atenção e o apoio
dado até aqui.
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Quaisquer dúvidas, estamos à disposição.

Respeitosamente,

Jefferson Almeida Santos
Coordenador Geral CAEP/UFGD
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