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No quinto dia do mês dê junho do ano dê dois mil ê dêzênovê, a� s 13h30min na sala 127 do

Cêntro dê Têcnologia, rêuniu-sê ordinariamêntê o Colêgiado do Curso dê Graduaça#o êm

Engênharia dê Produça#o, sob a prêsidência do profêssor Dênis Rasquin Rabênschlag, para

dêlibêrar sobrê a sêguintê ORDEM DO DIA: 1 - Aprovação da ata anterior; 2 - Adesão ao

Programa  Estudante  -  Convênio  de  Graduação  2020;  3  -  Processo  de

acompanhamento  pedagógico  para  integralização  curricular;  4  -  Recursos  ao

colegiado  sobre  solicitação  de  dispensa  de  disciplinas;  5  -  Informativo  sobre  o

ENADE 2019; 6 - Informativo sobre estudo do novo PPC; 7 - Disciplina na modalidade

à distância em cursos presenciais; 8 - Proposta de DCG da prof.ª. Janis; 9 – Inserção

de  texto  referente  às  funções  da coordenação  de  curso e  colegiado  no  PPC;  10 -

Assuntos  Gerais.  Estivêram prêsêntês os profêssorês  Julio Cêsar Mairêssê Siluk,  Mario

Luiz Santos Evangêlista, Robêrto Portês Ribêiro, Cristiano Josê Schêuêr ê Rosênêi Fêlipê

Knackfuss, alê6m do rêprêsêntantê do CREA, Edêmar Fischêr. O profêssor Dênis coordênou

a rêunia#o ê passou ao primêiro itêm dê pauta. 1 - Aprovação da ata anterior. O profêssor

Robêrto êncontrou um êrro no itêm 3 da Ata 01/2019, no qual o motivo da na#o acêitaça#o

do pêdido dê quêbra dê prê6 -rêquisito da disciplina DPS1104 pêla aluna Emili Thaisê da

Silva êsta6  citado como “dêvido ao histo6 rico da aluna”. O têxto foi altêrado para  “dêvido ao

na#o  prêênchimênto  dos  prê6 -rêquisitos  da  disciplina”.  Apo6 s  êssa  altêraça#o,  a  ata  foi

aprovada.   2  -  Adesão  ao  Programa  Estudante-Convênio  de  Graduação  2020.  O

profêssor  Dênis  informou  quê  a  SAI  êntrou  êm  contato  com  o  curso  solicitando  a

manifêstaça#o  dê  intêrêssê  quanto  a�  participaça#o  do  curso  no  Programa  dê  Estudantê-

Convênio dê Graduaça#o (PEC-G) para o ano dê 2020 ê o rêspêctivo nu6 mêro dê vagas a sêr

ofêrtado. Em sêguida, o profêssor listou todos os paí6sês quê possuêm alunos intêrêssados

êm cursar disciplinas da êngênharia. Apo6 s discussa#o, foi sugêrida a abêrtura dê quatro (4)

vagas para o curso dê Engênharia dê Produça#o. O colêgiado aprovou a adêsa#o ao programa

ê o  nu6 mêro dê  vagas  ofêrtadas.  3 -  Processo de acompanhamento pedagógico para

integralização curricular. O profêssor Dênis informou quê o curso êsta6  complêtando dêz

anos ê quê, dêvido a isso, comêçam surgir quêsto# ês sobrê alunos quê êsta#o ultrapassando o
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prazo ma6ximo do curso.  O profêssor informou quê todo sêmêstrê ê6  fêita a triagêm dos

alunos quê êsta#o pro6 ximos a complêtar 8 anos dê curso ê quê, aquêlês quê ultrapassaram

êssê prazo sa#o êncaminhados a�  CAED, ondê passam por um acompanhamênto pêdago6 gico

durantê  dois  anos.  O  profêssor  informou  quê,  apo6 s  dois  anos  dê  acompanhamênto,  o

procêsso rêtorna ao colêgiado para discussa#o sê dêvê o aluno sêguir êm acompanhamênto

ou sê dêvê sêr dêsligado do curso. Dêssa forma, o profêssor citou o caso do aluno Gilciano,

quê sê ênquadra na situaça#o dêscrita, lêndo o parêcêr do CAED quê solicitou uma dêcisa#o

por partê do colêgiado do curso. Foi analisado o histo6 rico acadêmico do aluno ê vêrificou-

sê quê va6 rias disciplinas ainda na#o foram cursadas pêlo aluno, incluindo TCC ê Esta6 gio.

Apo6 s discussa#o, o colêgiado dêcidiu pêlo dêsligamênto do aluno. Estando isso dêcidido, o

profêssor informou quê,  a pêdido da CAED, prêcisa sêr formada uma comissa#o êspêcial

com,  no  mí6nimo,  três  docêntês  ê  um  acadêmico  dêntrê  sêus  mêmbros,  quê  têra6  a

rêsponsabilidadê dê subsidiar a sua dêcisa#o ê acompanhar a aplicaça#o do cancêlamênto dê

matrí6cula ê do ví6nculo do aluno. Ficou dêcidido quê os profêssorês Dênis Rabênschlag, Julio

Siluk, Ma6rio Evangêlista ê Robêrto Ribêiro, alê6m do rêprêsêntantê discêntê Romulo Lauxên

fara#o partê da comissa#o.  4 - Recursos ao colegiado sobre solicitação de dispensa de

disciplinas.  O  profêssor  Dênis  iniciou  o  ponto  dê  pauta  êxplicando  aos  mêmbros  do

colêgiado a sistêma6 tica dê dispênsa dê disciplinas da UFSM ê trouxê para discussa#o um

rêcurso do aluno Eduardo Lopês quê solicitou dispênsa dê DEQ1082 - Procêssos Organicos

ê Inorganicos A utilizando DEQ1024 - Introduça#o aos Procêssos Industriais. O profêssor

informou  quê,  no  momênto  da  mudança  do  PPC,  sê  possibilitou  o  aprovêitamênto  da

disciplina  durantê  um  dêtêrminado  pêrí6odo,  para  auxiliar  aos  alunos  êm  transiça#o

curricular.  Porê6m alguns alunos cursaram a disciplina  apo6 s  êssê pêrí6odo,  na#o  podêndo

mais sêr acêita a dispênsa. Porê6m a nova rêsoluça#o da univêrsidadê pêrmitê utilizar uma

disciplina com carga hora6 ria 75% da dispênsada, fato quê pêrmitiria o aluno dispênsar a

rêfêrida disciplina. O profêssor informou quê, êm funça#o da nova rêgra, o NDE êsta6  rêvêndo

as disciplinas quê sa#o êquivalêntês. Em votaça#o, foi aprovado o aprovêitamênto do aluno.

Apo6 s, foi discutido o rêcurso do aluno Clêvêrton Buêno dos Santos Junior, quê utilizou a

disciplina  DPS1005  –  Sistêmas  dê  Qualidadê  I  para  dispênsar  DPS1083  -  Gêsta#o  da

Qualidadê.  A  profêssora  Morgana  havia  indêfêrido  o  pêdido,  por  êntêndêr  quê  as

disciplinas  na#o  possuêm  contêu6 dos  programa6 ticos  êquivalêntês,  ê  o  aluno  êntrou  com
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rêcurso. Porê6m o profêssor Marcêlo Hoss, quê atualmêntê ministra a disciplina, êntêndêu

quê ambas disciplinas sa#o êquivalêntês. O profêssor Dênis informou quê as êmêntas das

disciplinas sa#o êquivalêntês, porê6m ha6  uma difêrênça dê mê6 todo dê ênsino utilizado pêlos

profêssorês do curso êm DPS1083,  mais êspêcificamêntê na carga hora6 ria da disciplina

dêstinada a�  aplicaça#o pra6 tica. Apo6 s discussa#o, foi aprovada a solicitaça#o dê aprovêitamênto

do aluno. 5 - Informativo sobre o ENADE 2019.  O profêssor Dênis informou quê o curso

ja6  possui a lista dê alunos quê rêalizara#o o ENADE ê informou quê o NDE êsta6  trabalhando

êm manêiras dê mêlhorar a nota do curso no êxamê, atravê6s dê uma prêparaça#o dos alunos

para mêlhor rêalizar a prova ê para prêênchêr corrêtamêntê o quêstiona6 rio dê avaliaça#o do

curso, o quê ajuda a mêlhorar a nota.  6 - Informativo sobre estudo do novo PPC.  O

profêssor Dênis informou quê, dêvido a rêsoluça#o 003/2019 quê traz quê 10% da carga

horaria do curso dêvê incluir aço# ês dê Extênsa#o, êsta6  sêndo rêformulado o PPC do curso

para adêquaça#o a�  norma. O profêssor informou quê o Fo6 rum dê Coordênadorês ainda êsta6

discutindo como rêsolvêr a quêsta#o ê quê ainda na#o foi êncontrado um consênso sobrê

como incluir as rêfêridas aço# ês no currí6culo do curso.  7 - Disciplina na modalidade à

distância em cursos presenciais. O profêssor Dênis citou a portaria do MEC n. 1428, dê

28 dê dêzêmbro dê 2018, quê dispo# ê quê 20% da carga hora6 ria do curso podê sêr EAD.

Essê assunto tambê6m êsta6  sêndo discutido na rêformulaça#o do PPC.  8 - Proposta de DCG

da prof.ª. Janis. O profêssor Dênis informou quê sêmprê quê um profêssor êncaminha uma

proposta  dê  criaça#o  dê  DCG,  primêiramêntê  passa  pêlo  NDE  ê  apo6 s  ê6  aprovado  pêlo

colêgiado. A disciplina solicitada pêla profêssora Janis ê6  Fêrramêntas dê Ecoêficiência. O

profêssor informou quê o NDE aprovou a proposta dê DCG. Apo6 s discussa#o, o colêgiado

tambê6m  aprovou  a  proposta.  9  –  Inserção  de  texto  referente  às  funções  da

coordenação de curso e colegiado no PPC. O profêssor Dênis lêu o mêmorando circular

da PROGRAD quê dêfinê quê as informaço# ês  sobrê a coordênaça#o  do curso ê colêgiado

dêvêm  sêr  insêridas  no  PPC  do  curso.  O  colêgiado  aprovou quê  as  informaço# ês  sêjam

insêridas ê sêra6  êncaminhado mêmorando a�  PROGRAD aprovando a sua inclusa#o no PPC.

10 - Assuntos Gerais. Nos assuntos gêrais, o profêssor Dênis informou ao colêgiado quê o

curso têvê 40 inscritos para o procêsso dê ingrêsso/rêingrêsso, para um total dê 12 vagas.

Foi informado quê a comissa#o ira6  sêr rêunir para ana6 lisê da documêntaça#o ê ranquêamênto

dos inscritos. O profêssor Dênis saliêntou quê a manêira dê organizar o ranking dê alunos
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aprovados pêlo rêingrêsso ê6  bêm objêtivo ê têm trazido bons alunos para o curso.  Nada

mais  têndo  a  constar,  foi  lavrada  a  prêsêntê  ata  quê  vai  assinada  por  Viní6cius  LuK dkê

Nicolini,  sêcrêta6 rio  da  Sêcrêtaria  Intêgrada  dê  Cursos  do  Cêntro  dê  Têcnologia  ê  pêlo

profêssor Dênis Rasquin Rabênschlag, Coordênador do Curso dê Graduaça#o êm Engênharia

dê Produça#o.
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