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Ata 06/2013

1

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e treze, às 13h30min na sala

2

403 do Centro de Tecnologia, reuniu-se ordinariamente o Colegiado do Curso de Graduação

3

em Engenharia de Produção, sob a presidência da profª. Morgana Pizzolato, para deliberar

4

sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1 – Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; 2

5

– Dar posse aos novos membros do colegiado; 3 - Indicar presidente do NDE; 4 -

6

Discutir alterações do regulamento do NDE; 5 - Analisar solicitação de DCG; 6 -

7

Analisar alterações nas regras do TCC; 7 - Analisar edital de reingresso para

8

2014/01; 8 - Definir DCG do DPS solicitadas para o semestre 2014/01; 9 - Pré-

9

requisito de Pesquisa Operacional; 10 - Definir disciplinas que podem ser realizadas

10

pela resolução 005/95; 11 – Assuntos gerais. Estiveram presentes os seguintes

11

membros do colegiado: Andreas D. Weise, Marcelo Hoss, Alberto S. Schmidt, Vinícius L.

12

Nicolini, Rodrigo S. Bender (titular) e Thaiara O. da Silva (substituindo a representante

13

suplente Patrícia C. Barro). 1 – Leitura e aprovação da ata da reunião 05/2013. A ata foi

14

lida e aprovada sem alterações. 2 – Dar posse aos novos membros do colegiado. Foi

15

explicitado pela professora Morgana que os professores Lynceo F. Braghirolli e Denis R.

16

Rabenschlag deixam de fazer parte do colegiado do curso. Tomam posse como novos

17

membros o professor Alberto Souza Schmidt e os representantes discentes Rodrigo S.

18

Bender (titular); Patrícia C. Barro (suplente); Lais C. Kerber (suplente) e Leonardo Z. Huber

19

(suplente). 3 - Indicar presidente do NDE. Foi realizada a indicação do professor Andreas

20

para a presidência do NDE. O prof. Hoss enfatiza que essa indicação é importante tendo em

21

vista não perder o trabalho de revisão do PPC ainda não finalizado. A indicação foi

22

aprovada por unanimidade. 4 - Discutir alterações do regulamento do NDE. O prof.

23

Andreas apresentou as alterações sugeridas para o regulamento do NDE, sendo elas: adição

24

o artigo 13, que define que as alterações no mesmo devem ser aprovadas pelo colegiado do

25

curso; alteração no artigo 5, onde se enfatizou que o mandato do presidente do NDE é de

26

dois anos com possibilidade de recondução, sendo o mesmo indicado pelo colegiado. As

27

alterações foram aprovadas por unanimidade. 5 - Analisar solicitação de DCG. A prof.

28

Morgana iniciou a pauta enfatizando que grande parte das DCG’s solicitadas foram

29

cursadas pelos alunos em outras graduações antes de eles serem alunos da Engenharia de

30

Produção. Assim, a professora sugeriu que sejam aceitas somente as disciplinas cursadas
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31

enquanto o aluno esteja no curso. O prof. Alberto aconselhou a elaboração de critérios para

32

a avaliação dessas disciplinas, para não acrescentar conteúdos que não fazem parte da

33

competência do engenheiro de produção. Serão estudadas novas regras e discutidas nas

34

próximas reuniões. 5 - Analisar alterações nas regras do TCC. A professora Morgana

35

apresentou as sugestões de alteração das normas do TCC, sendo elas: item “i” passou a ter a

36

redação “É permitido que apenas um dos integrantes da banca não compareça a

37

apresentação do artigo. Quando isso acontecer este deverá enviar o parecer diretamente ao

38

professor responsável da disciplina até a data da banca”; item “m” passou a ter a redação “A

39

nota final da disciplina é composta pelo atendimento as atividades da disciplina definidas

40

pelo professor responsável no início do semestre, pelo parecer do orientador e pela

41

avaliação da banca”; item “n” passou a ter a redação “É considerado aprovado o aluno que

42

apresentar o TCC para a banca avaliadora e alcançar nota final igual ou superior a 7,0.

43

Deverá entregar novamente o artigo com as sugestões propostas pela banca avaliadora

44

(exame), o aluno que obtiver nota inferior a 7,0. O prazo para a nova entrega (exame) será

45

de 15 dias a contar da data da divulgação da nota. O aluno com nota inferior a 5,0 depois do

46

exame está reprovado”. Todas essas alterações têm como objetivo esclarecer as normas do

47

TCC. As alterações foram aprovadas por unanimidade. Foi levantado pelos presentes a

48

necessidade de divulgar para os alunos a área e/ou linhas de pesquisa que os professores

49

se encaixam, essa informação visa facilitar a escolha de professor orientador para o TCC. A

50

coordenação do curso solicitará essa informação para o DPS. 6 - Analisar edital de

51

reingresso para 2014/01. A prof.ª Morgana explicou que historicamente o curso realiza o

52

processo seletivo de reingresso para coincidir com a entrada dos calouros, de qualquer

53

forma, foi questionada a opinião do colegiado sobre fazer ou não mais uma seleção no

54

começo do ano. Como estimulo à discussão, a professora apresentou o índice de evasão

55

juntamente com o número de integrantes por reingresso. Por votação, foi entendido que o

56

reingresso acontecerá apenas uma vez por ano, para que os reingressantes entrem no

57

curso no mesmo semestre que os calouros. 7 - Definir DCG do DPS solicitadas para o

58

semestre 2014/01. A prof.ª Morgana apresentou o histórico das DCG’s do oferecidas pelo

59

DPS ao curso e quantos alunos se matricularam por semestre. O prof. Hoss aconselhou criar

60

uma sequencia fixa entre as disciplinas e solicitação constante das DCGs, facilitando o

61

planejamento de médio prazo da carga horária ao longo dos semestres por parte do aluno.

62

8 - Pré-requisito de Pesquisa Operacional. A prof.ª Morgana falou a respeito do
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63

problema existente com o pré-requisito da disciplina DPS1031- Pesquisa Operacional. O

64

pré-requisito da disciplina é MTM1039 – Álgebra Linear B, e, em virtude do alto índice de

65

reprovação nessa disciplina, muito alunos acabam cursando Pesquisa Operacional em

66

outros cursos. Para evitar essa situação, a prof.ª Morgana sugeriu retirar o pré-requisito. O

67

prof. Alberto, por sua vez, enfatizou que essa discussão é de responsabilidade do NDE. Após

68

a discussão a proposta foi aprovada sendo retirado o pré-requisito da disciplina. O prof.

69

Andreas também sugeriu modificações nos pré-requisitos da disciplina DPS1054 –

70

Planejamento Industrial, tendo em vista evitar que os alunos cursem a disciplina em outras

71

graduações, já que em outros cursos a disciplina é, muitas vezes, diferente. A prof. Morgana

72

sugere mudar o nome e o programa da disciplina. Foi definido que será verificado se é

73

possível fazer essa alteração sem configurar uma mudança de currículo. Por falta de tempo,

74

a reunião é encerrada, ficando os itens 9 e 10 da pauta a serem discutidos na próxima

75

reunião. Nada mais tendo a constar, foi lavrada a presente ata que vai assinada por Vinícius

76

Lüdke Nicolini, secretário do Curso de Graduação em Engenharia de Produção e pela

77

professora Morgana Pizzolato, Coordenadora do Curso de Graduação em Engenharia de

78

Produção.
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