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1

Ao décimo quarto dia do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, às 13h30 horas, na sala 403 do

2

Centro de Tecnologia, reuniu-se ordinariamente, o Núcleo Docente Estruturante do Curso de Engenharia

3

de Produção, sob a presidência da Profa. Morgana Pizzolato, para deliberar sobre a seguinte ORDEM DO

4

DIA: 1. Revisão das DCG da Engenharia de Produção; 2. Análise dos resultados do ENADE 2017; 3.

5

Assuntos gerais. Estiveram presentes os professores Álvaro Luiz Neuenfeldt Júnior, Angela Weber Righi,

6

Denis Rabenschlag, Marcelo Hoss e Morgana Pizzolato. A Prof. Morgana Pizzolato deu início à reunião

7

com as boas-vindas ao novo integrante do grupo, Prof. Álvaro, que por indicação do colegiado do Curso

8

de Engenharia de Produção ocupou a vaga existente após a saída do Prof. Marcelo Battesini do presente

9

NDE. Na sequência, o Prof. Denis solicita inclusão na pauta de dois tópicos a serem discutidos dentro de

10

Assuntos Gerais – i) Lista de dispensas de disciplina informadas no site da EP e ii) Período máximo de

11

tempo a ser considerado para aproveitamento de disciplinas – ambos os itens foram aceitos para inclusão

12

na pauta. 1. Revisão das DCG da Engenharia de Produção: A DCG proposta pelo Prof. Marcelo Hoss e

13

aprovada pelo NDE em reunião passada foi aprovada junto ao Colegiado do Curso. A DCG proposta pela

14

Prof. Janis Ruppental foi ajustada pela mesma segundo orientação dada pelo NDE em reunião passada,

15

verificada por todos através de e-mail posterior e aprovada para encaminhamento ao Colegiado do Curso,

16

que aprovou sua inserção no quadro de disciplinas do Curso. Prof. Denis solicita a revisão da lista de

17

aproveitamento de disciplinas utilizada até o momento pelo Curso, visto finalização da transição entre os

18

PPCs já ter sido concluída e a utilização da Resolução N.025/2017 já estar em vigência. O objetivo da

19

atualização desta lista é informar aos alunos, professores e Coordenador, de modo rápido e claro, quais

20

as disciplinas podem ser aproveitadas por tempo indeterminado. Para auxiliar nessa atualização, Prof.

21

Denis encaminhará por e-mail aos membros do NDE a listagem atual para análise e posterior retorno ao

22

mesmo. 2. Análise dos resultados do ENADE 2017: A análise dos resultados do ENADE identificou uma

23

dificuldade dos alunos quanto a interpretação das métricas referentes aos itens do “Questionários dos

24

Concluintes”. Por exemplo, a compreensão real do impacto da escolha do “concordo” ao invés do

25

“concordo totalmente” como resposta. Essa orientação de como as métricas impactam na nota recebida

26

pelo curso é uma das ações a serem realizadas no plano de preparo dos alunos da prova, que inclui

27

também as seguintes ações: i) elaboração de questionários via Google Forms referente a última prova do

28

ENADE e “Questionário dos Concluintes” para envio aos alunos que irão realizar o ENADE em 2019; ii)

29

conversa por Skype junto a esses alunos, realizada por duplas de professores, para esclarecimento e

30

orientação; iii) promoção de um encontro externo a Universidade, um momento de descontração, no qual
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31

seja possível abordar o tema ENADE de modo informal, também oferecendo esclarecimentos e

32

orientações. É possível que esse momento coincida com a confraternização de 10 anos do Curso de

33

Graduação em Engenharia de Produção, a ser realizada em agosto de 2019; iv) realizar um trabalho junto

34

a disciplina de Introdução em EP sobre o ENADE, já aproveitando esse momento de ingresso dos alunos

35

para demonstrar a importância dessa avaliação para o Curso e a responsabilidade de todos com o mesma;

36

v) traçar um plano estratégico, com ações contínuas e anuais, para preparar os alunos para o ENADE,

37

incluindo aspectos formais e informais no mesmo, como, por exemplo, a aplicação dos questionários

38

prévios junto aos selecionados, bem como uma “festa anual do ENADE”. De modo prático, para atender

39

as demandas referentes ao ENADE de 2019, ficou determinado como atividades de trabalho para a

40

próxima reunião, a ser realizada dia 28.06.2019, as 13h30, as seguintes ações: a) criação Google Forms

41

para “Questionário concluintes” – Prof. Angela através de seu monitor; b) criação Google Forms para

42

“Questões Específicas” – Prof. Angela através de seu monitor; c) elaboração do convite da Festa de 10

43

anos a ser enviado por e-mail e WhatsApp – Prof. Angela a partir da confirmação da data pelo Prof. Denis;

44

d) elaboração dos textos a serem utilizados nos e-mails aos alunos para convite aos questionários, reunião

45

por Skype e Festa de 10 anos – todos os membros, na próxima reunião e) estruturação das reuniões por

46

Skype e sua abordagem – todos os membros, na próxima reunião. Nada mais tendo a constar, foi lavrada

47

a presente ata que vai assinada pelos professores presentes.

Prof. Álvaro Luiz Neuenfeldt Júnior _______________________________________________________
Profa. Angela Weber Righi ______________________________________________________________
Prof. Denis Rabenschlag ________________________________________________________________
Prof. Marcelo Hoss ____________________________________________________________________
Profa. Morgana Pizzolato _______________________________________________________________
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