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EDITAL 001/2021 

SELEÇÃO DE REPRESENTANTE DISCENTE JUNTO AO 
COLEGIADO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM 

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

Pelo presente, tornamos público o edital para a seleção de Representantes Discentes junto 
ao Colegiado do Curso de Graduação em Engenharia de Produção (CCGEP). 
 

1. VAGAS 

São duas (2) vagas para representantes discentes junto ao colegiado do curso. 

 

2. REQUISITOS PARA REALIZAR A INSCRIÇÃO E CONCORRER ÀS VAGAS 

I – Ser aluno do Curso de Graduação em Engenharia de Produção da UFSM, regularmente 
matriculado e com situação ativa; 

 

II – Possuir disponibilidade para participar de no mínimo duas reuniões ordinárias por 
semestre e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo presidente ou maioria dos 
membros do colegiado do curso (Conforme o Regimento Interno do Centro de Tecnologia). 

 

3. ATIVIDADES A SEREM DESEMPENHADAS 

Os representantes discentes devem participar das reuniões do colegiado do curso, com 
poder de voto nos assuntos de pauta discutidos. 
 

4. DA INSCRIÇÃO: 

As inscrições deverão ser efetuadas do dia 18/06/2021 até o dia 27/06/2021 através de 
um e-mail para producao@ufsm.br com o assunto “Inscrição para o EDITAL 001/2021”, 
sendo que o e-mail deve trazer os seguintes dados e o seguinte documento como anexo: 
 

I – Nome completo; 

II – Número de matrícula; 

III – E-mail e telefone para contato; 

IV – Documento anexo atualizado do Portal do Aluno com o valor do Índice de Desempenho 

Acadêmico (IDA). 
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5. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

Os candidatos serão classificados, em ordem decrescente, de acordo com o Índice de 

Desempenho Acadêmico (IDA), isto é, serão selecionados os dois (2) candidatos com maior 

IDA. 

 

6. RESULTADOS DA SELEÇÃO 

I – O resultado final da seleção obedecerá à ordem de classificação dos candidatos gerada a 

partir dos critérios de seleção deste edital. 

 

II – O resultado final da seleção será divulgado no dia 29/06/2021 no site do curso 

(https://www.ufsm.br/cursos/graduacao/santa-maria/engenharia-de-producao/). 

 

7. DISPOSIÇÕES GERAIS 

I – Os casos omissos serão tratados pela Coordenação do Curso de Engenharia de Produção, 

da UFSM. 

 

II – Informações adicionais poderão ser obtidas pelo e-mail producao@ufsm.br. 

 

 

 

 

Santa Maria - 17 de junho de 2021 

Cristiano Roos 

Coordenador do Curso de Graduação em Engenharia de Produção 
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