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Ata 02/2022 

 

No quarto dia do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, às 14h00h, por 

videoconferência, reuniu-se ordinariamente o Colegiado do Curso de Engenharia de 

Produção, sob a presidência do professor Cristiano Roos, para deliberar sobre a seguinte 

ORDEM DO DIA: 1. Processo de dispensa de disciplina n. 23081.080135/2021-26. 

(relator: Cristiano); 2. Processo de dispensa de carga horária em DCG n. 

23081.032104/2022-40. (relator: Cristiano); 3. Processo de inclusão de DCG n. 

23081.019793/2022-05. (relator: Cristiano); 4. Processo de criação de DCG por 

docente (Introdução à ciência e à análise de dados). (relator: Marlon); 5. Processo de 

criação de DCG por docente (Análise computacional e sistemática de dados – data 

analytics). (relator: Marlon); 6. Processo de criação de DCG por docente (Gestão de 

Pessoas - People Management). (relator: Marlon); 7. Ajuste simplificado do PPC para 

carga horária EAD no primeiro semestre letivo de 2022. (relator: Cristiano); 8. 

Apreciação da proposta orçamentária do curso. (relator: Cristiano); 9. Nomeação de 

membros do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Engenharia de Produção 

(Relator: Marlon); 10. Assuntos gerais. Estiveram presentes os Professores Cristiano 

Roos, Marlon Soliman, João Helvio Righi De Oliveira, Mario Fernando de Mello, Mario Luiz 

Santos Evangelista, Patricia Schrippe, Rodolfo Rodrigues, Roberto Portes Ribeiro (a partir 

do item 3 de pauta) e Rosenei Felipe Knackfuss. A Professora Carmen Brum Rosa e a 

representante discente Patrícia Loreto Schardong justificaram sua ausência na reunião. O 

professor Cristiano coordenou a reunião e passou ao primeiro item de pauta. 1. Processo 

de dispensa de disciplina n. 23081.080135/2021-26. (relator: Cristiano). O aluno 

MARCUS VINICIUS MILAGRES SCHMIDT solicita Processo de Dispensa de Disciplina, sendo 

a disciplina a dispensar a (MTM1019) CÁLCULO "A". No processo o aluno incluiu duas 

disciplinas para obter a dispensa: Estudos Lógicos Matemáticos I e Estudos Lógicos 

Matemáticos II ofertadas pela Universidade de Uberaba (UNIUBE). O processo foi 

encaminhado para o Professor da Disciplina, GUSTAVO GRINGS MACHADO, que retornou o 

processo para a coordenação com o seguinte parecer: “Indeferido. Na verdade considero 

que houve um lapso na elaboração dos programas das disciplinas, pois faltaram alguns 
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conteúdos, que podem ter sido trabalhados, porém não tem como ter certeza. Por exemplo, 

a parte de regras básicas de derivação, derivadas de funções elementares, derivação 

implícita e de funções inversas, Teorema de Rolle, Teorema do valor médio. Provavelmente 

ocorreu isso, pois ficou entre as duas disciplinas apresentadas e alguém esqueceu de 

colocar. Sugiro apresentar, se for possível, alguma comprovação que esta parte não ficou 

faltando. Nas partes de limites e integração os conteúdos programáticos parecem 

suficientemente completos. A carga horária parece preocupante por contemplar outras 

disciplinas (Álgebra Linear e Geometria Analítica), porém considero que somando e 

dividindo adequadamente entre os conteúdos deve ser suficientes.” O coordenador do 

curso da EP indeferiu a solicitação do aluno. Depois o aluno solicitou recurso ao Colegiado 

do Curso com o seguinte argumento: “Prezado coordenador, venho por meio deste 

documento apresentar fundamentos para minha solicitação de recurso na dispensa da 

disciplina de Cálculo A (MTM1019). O documento oficial agora, apresenta os itens que 

foram dados como ausentes e usados como justificativa para o indeferimento da dispensa. 

Visto isso, solicito o recurso para o aproveitamento da matéria”. O aluno anexou o 

documento mencionado em seu argumento e o respectivo documento foi enviado ao 

Colegiado do Curso junto a este, com o nome: Complemento da Pauta 1. Segue o parecer do 

relator: “Considerando que o aluno apresentou um documento formal, assinado pela 

Diretoria de Serviços Acadêmicos da Universidade de Uberaba, que compreende as 

informações solicitadas como requisito para comprovar a equivalência das disciplinas pelo 

Professor da Disciplina, GUSTAVO GRINGS MACHADO, este relator é de parecer que o 

Colegiado do Curso de Engenharia de Produção pode DEFERIR o recurso do aluno MARCUS 

VINICIUS MILAGRES SCHMIDT, uma vez que o aluno comprovou os requisitos necessários 

para validar as disciplinas como equivalentes.” Em discussão. Em votação. O Colegiado 

votou a favor do parecer do relator por unanimidade. 2. Processo de dispensa de carga 

horária em DCG n. 23081.032104/2022-40. (relator: Cristiano). O aluno LEONARDO 

TIMM DELLA MEA solicita processo de dispensa de carga horária em disciplina 

complementar de graduação denominada (DCG2245) TÓPICOS EM ENGENHARIA DE 

PRODUÇÃO. No processo o aluno incluiu a disciplina (EPG1014) DESENHO DIGITAL PARA 

ENGENHARIA ELÉTRICA para obter a dispensa. O coordenador do curso da EP indeferiu a 
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solicitação do aluno pela razão da respectiva solicitação não atender as regras de dispensa 

estabelecidas neste Colegiado e registradas na Ata 02/2021. Depois o aluno solicitou 

recurso ao Colegiado do Curso com o seguinte argumento: “Entendo que essa disciplina não 

está na lista de DCG's do curso, porém acredito que seja sim uma disciplina complementar, 

pois nela é possível aprender ferramentas de desenho e conceitos úteis para um futuro 

engenheiro de produção como: criação de modelos e layouts digitais. Além disso, nos da 

ampla visão de como uma instalação elétrica deve ser feita, conceitos que nos auxiliam no 

mundo da engenharia, em vários seguimentos que podemos seguir. Por fim, além de toda a 

instalação elétrica, é feita anteriormente a criação e modificação de uma planta baixa, 

conceitos iniciais e que são mais aprofundados na disciplina de layout do curso (o que pode 

ser útil no planejamento de sistemas logísticos, instalações industriais, planejamento de 

fábrica em que precisamos projetar o espaço)”. Segue o parecer do relator: “Considerando 

que a DCG2245 foi criada para um fim específico, este relator é de parecer que o Colegiado 

do Curso de Engenharia de Produção deve INDEFERIR o recurso apresentado no Processo 

de Dispensa de Disciplina, pois o indeferimento está respaldado pelas regras amplamente 

divulgadas e registradas na Ata 02/2021 do Colegiado do Curso de Engenharia de 

Produção.” Em discussão. Em votação. O Colegiado votou a favor do parecer do relator por 

unanimidade. 3. Processo de inclusão de DCG n. 23081.019793/2022-05. (relator: 

Cristiano). A aluna MILENA BOHN DE CARVALHO solicita Processo de Inclusão de DCG, 

que é um ato administrativo que possibilita ao aluno requerer a inclusão de uma disciplina 

da UFSM na lista de Disciplinas Complementares de Graduação aceitas no curso. A ementa 

de disciplina anexada no processo para análise é a (CTB1054) GESTÃO DA CARREIRA EM 

CONTABILIDADE. O processo foi tramitado para o NDE da Engenharia de Produção. O NDE 

analisou o processo e emitiu o seguinte parecer: “Negada por não aprofundar nenhuma 

área dos conteúdos específicos e profissionalizantes da EP conforme as áreas da ABEPRO”. 

Esse parecer do NDE está registrado na Ata do NDE de número 02/2022. Segue o parecer 

do relator: “Considerando que a solicitação foi avaliada pelo NDE, que emitiu parecer pelo 

indeferimento e com justificativa, este relator é de parecer que o Colegiado do Curso de 

Engenharia de Produção pode INDEFERIR o processo em análise”. Em discussão. Em 

votação. O Colegiado votou a favor do parecer do relator por unanimidade. 4. Processo de 
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criação de DCG por docente (Introdução à ciência e à análise de dados). (relator: 

Marlon). Este item de pauta trata da solicitação de criação e oferta de Disciplina 

Complementar de Graduação, apresentada pelo Prof. Vinicius Jacques Garcia. O NDE 

manifestou-se a respeito do tema, de onde se extrai da Ata N.º 02/2022 (NDE): “Análise da 

inclusão de uma disciplina DCG no currículo do curso, proposta pelo Prof. Vinícius Garcia: 

INTRODUÇÃO À CIÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS. Após análise da disciplina, verificou-se 

que a DCG solicitada é igual a uma disciplina já existente na Pós-Graduação em Engenharia 

de Produção (DPS852 - INTRODUÇÃO À CIÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS). Desse modo, 

sugere-se que a referida disciplina já existente seja incluída como DCG e não uma nova 

disciplina com mesma ementa seja criada para tal. A disciplina aprofunda a Área 3 

(Pesquisa Operacional) e 3.7 (Inteligência Computacional) da ABEPRO”. Segue o parecer do 

relator: “Considerando que a disciplina já existente sob o código DPS852 - INTRODUÇÃO À 

CIÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS possui objetivos e ementa semelhante à DCG proposta, este 

relator é de PARECER que o Colegiado do Curso de Engenharia de Produção pode incluir a 

DPS852 - INTRODUÇÃO À CIÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS como Disciplina Complementar 

de Graduação (DCG) do Curso de Engenharia de Produção, visto que a mesma aprofunda a 

Área 3 (Pesquisa Operacional) e 3.7 (Inteligência Computacional) da ABEPRO. Não sendo 

viável a inclusão da DPS852 - INTRODUÇÃO À CIÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS como DCG do 

curso de Engenharia de Produção, visto essa ser uma disciplina vinculada ao Programa de 

Pós-Graduação em Engenharia de Produção (PPGEP), esse relator é de PARECER que o 

Colegiado do Curso de Engenharia de Produção pode DEFERIR a criação da DCG em 

análise.” Em discussão. Em votação. O Colegiado votou a favor do parecer do relator por 

unanimidade. 5. Processo de criação de DCG por docente (Análise computacional e 

sistemática de dados – data analytics). (relator: Marlon). Este item de pauta trata da 

solicitação de criação e oferta de Disciplina Complementar de Graduação, apresentada pelo 

Prof. Vinicius Jacques Garcia. O NDE manifestou-se a respeito do tema, de onde se extrai da 

Ata N.º 02/2022 (NDE): “Com relação ao segundo pedido feito pelo Prof. Vinícius (ANÁLISE 

COMPUTACIONAL E SISTEMÁTICA DE DADOS – DATA ANALYTICS), o NDE acordou com o 

referido professor uma reavaliação futura, não aprovando a mesma no momento”. Segue o 

parecer do relator: “Considerando que o NDE acordou com o referido professor uma 
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reavaliação futura, não aprovando a mesma no momento, esse relator é de PARECER que o 

Colegiado do Curso de Engenharia de Produção pode INDEFERIR a criação da DCG em 

análise”. Em discussão. Em votação. O Colegiado votou a favor do parecer do relator por 

unanimidade. 6. Processo de criação de DCG por docente (Gestão de Pessoas - People 

Management). (relator: Marlon). O Prof. Mario Fernando de Mello não participou da 

votação deste item de pauta por ser um dos interessados na aprovação. Este item de pauta 

trata da solicitação de criação e oferta de Disciplina Complementar de Graduação, 

apresentada pelo Prof. Mario Fernando de Mello. O NDE manifestou-se a respeito do tema, 

de onde se extrai da Ata N.º 02/2022 (NDE): “Análise da inclusão de uma disciplina DCG no 

currículo do curso, proposta pelo Prof. Mario Mello: GESTÃO DE PESSOAS (PEOPLE 

MANAGEMENT). Após a análise da disciplina, foi aprovada mediante ajustes no objetivo e 

bibliografia que serão realizados pelo professor. A disciplina aprofunda a Área 6 da 

ABEPRO – Engenharia Organizacional”. Segue o parecer do relator: “Considerando que a 

DCG proposta aprofunda uma das áreas de conhecimento da Engenharia de Produção, bem 

como a manifestação favorável do Núcleo Docente Estruturante (NDE), esse relator é de 

PARECER que o Colegiado do Curso de Engenharia de Produção pode DEFERIR a criação da 

DCG em análise”. Em discussão. Em votação. O Colegiado votou a favor do parecer do 

relator por unanimidade. 7. Ajuste simplificado do PPC para carga horária EAD no 

primeiro semestre letivo de 2022. (relator: Cristiano). Este item de pauta traz a 

deliberação da oferta, em caráter provisório, de percentual de oferta de carga horária à 

distância, nos termos da Resolução UFSM n. 079, de 17 de fevereiro de 2022, que “Revoga o 

Regime de Exercícios Domiciliares Especiais (REDE), estabelece diretrizes sobre o 

Calendário Suplementar e o retorno presencial das atividades acadêmicas na UFSM”, e da 

Instrução Normativa PROGRAD n. 04, de 17 de fevereiro de 2022, que “Faculta aos cursos 

de graduação presenciais a oferta de percentual de carga horária à distância, em caráter 

provisório, para o retorno presencial das atividades acadêmicas da UFSM”. Segue o parecer 

do relator: “Considerando que o texto a seguir é um modelo disponibilizado pela PROGRAD, 

este relator é de parecer que o Colegiado do Curso de Engenharia de Produção pode 

APROVAR o texto desta ata da seguinte forma: O Colegiado do Curso de Engenharia de 

Produção aprova a oferta do total de 120 (cento e vinte) horas de carga horária a distância 
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no 1º (primeiro) semestre de 2022, o que atende ao limite de até 40% (quarenta por cento) 

da carga horária total do curso, conforme o disposto na legislação nacional. A partir da 

presente deliberação, no período compreendido entre o dia 11 (onze) de abril de 2022 e 30 

(trinta) de agosto de 2022, datas estabelecidas no Calendário Acadêmico da UFSM como 

início do 1º semestre de 2022 e fim das atividades letivas do 1º semestre de 2022, incluindo as 

avaliações finais e o fechamento de diários de classe, a matriz curricular do projeto 

pedagógico do curso (PPC) passará a vigorar com os ajustes propostos na tabela anexa, que 

contém de forma discriminada as disciplinas que serão ofertadas a distância e o quantitativo 

de horas relativo a cada uma delas. No que compete às estratégias pedagógicas, também 

para o referido período, inclui-se a previsão do uso de ambientes virtuais de ensino-

aprendizagem (AVEA) para o desenvolvimento das disciplinas, podendo ser eles o Moodle 

e/ou o Classroom, bem como o emprego de metodologias que envolvam estratégias de 

interação e interatividade entre docentes e discentes e entre os próprios discentes, além do 

emprego de outros eventuais recursos de ensino e de aprendizagem característicos do ensino 

a distância. Os materiais didáticos deverão ser adaptados a esta modalidade de ensino, 

observando-se boas práticas para elaboração e/ou disponibilização de materiais prontos, 

indicadas pela Coordenadoria de Tecnologia Educacional (CTE), vinculada à 

PROGRAD/UFSM. No que compete ao papel de docentes, prevê-se que este seja o responsável 

pela disciplina e pelas funções que envolvem conhecimento de conteúdos, avaliações, 

estratégias didáticas, organização metodológica, interação e mediação pedagógica, junto 

aos(às) estudantes. Já no que tange à atividade de tutoria, inclui-se a previsão de que cada 

uma das disciplinas listadas terá acompanhamento de tutores(as), que poderão ser docentes 

da UFSM e/ou estudantes vinculados aos Programas de Pós-Graduação e matriculados(as) 

em disciplinas de docência orientada, sendo a sua seleção responsabilidade dos 

departamentos didáticos. Os(as) tutores(as) terão o papel de mediar o processo de ensino e de 

aprendizagem, bem como de acompanhar as atividades discentes, conforme o cronograma da 

disciplina, além de: apoiar o(a) docente da disciplina no desenvolvimento das atividades 

docentes; manter regularidade de acesso (preferencialmente no horário fixo da disciplina), 

respondendo às solicitações dos discentes; estabelecer contato permanente com os discentes e 

mediar a realização de atividades; e auxiliar o docente responsável pela disciplina nos 
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processos de avaliação. No plano de ensino de cada disciplina, deverão constar informações 

mais precisas sobre estratégias de ensino e de aprendizagem a serem adotadas para o 

desenvolvimento dos conteúdos, além da previsão das formas de interação e interatividade 

entre docentes e discentes e do planejamento de aulas síncronas e/ou assíncronas.” Em 

discussão. Em votação. O Colegiado votou a favor do parecer do relator por unanimidade. 8. 

Apreciação da proposta orçamentária do curso. (relator: Cristiano). O Coordenador do 

Curso e o Coordenador Substituto do Curso, considerando o retorno dos alunos às 

atividades presenciais na UFSM, propõem diretrizes internas para a aplicação dos recursos 

financeiros do Curso de Engenharia de Produção da seguinte forma: O Colegiado do Curso 

de Engenharia de Produção decide aplicar os recursos financeiros disponíveis para o curso 

na seguinte ordem de prioridade: 1. Custeio da secretaria do curso; 2. Custeio de propostas 

aprovadas via Colegiado do Curso de Engenharia de Produção; 3. Custeio de transportes 

(via ônibus) para os alunos realizarem visitas técnicas e participarem de eventos da área de 

Engenharia de Produção; 4. Pagamento de inscrições de alunos no ENEGEP*; 5. Pagamento 

de inscrições de alunos no SIMPEP*; 6. Pagamento de inscrições de alunos no 

ECOINOVAR*; 7. Outras demandas a serem analisadas pelo Coordenador do Curso. * Os 

pedidos de inscrições serão analisados por ordem de chegada à secretaria do curso, via e-

mail, sendo que serão custeadas as inscrições apenas para aqueles alunos que aprovaram 

(como primeiro autor) artigos ou resumos nos respectivos eventos, estando o aluno 

obrigado a apresentar o comprovante de aceite no momento da solicitação à secretaria do 

curso. Segue o parecer do relator: “Considerando que a proposta está em conformidade 

com as resoluções da UFSM, este relator é de parecer que o Colegiado do Curso de 

Engenharia de Produção pode APROVAR a proposta orçamentária apresentada.” Em 

discussão. Em votação. O Colegiado votou a favor do parecer do relator por unanimidade. 9. 

Nomeação de membros do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Engenharia de 

Produção (Relator: Marlon). Esse item de pauta refere-se à composição de membros do 

Núcleo Docente Estruturante do Curso de Engenharia de Produção, visto que o Prof. Denis 

Rasquin Rabenschlag (DPS-CT) solicitou seu desligamento desta comissão à presidência do 

NDE. O Coordenador Substituto do Curso propõe então a composição dos docentes listados 

na sequência para comporem o Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de 
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Engenharia de Produção: Prof. Alvaro Luiz Neuenfeldt Júnior (DPS-CT); Profa. Angela 

Weber Righi (DPS-CT); Prof. Marcelo Hoss (DPS-CT); Prof. Mario Fernando de Mello (DPS-

CT); Prof. Marlon Soliman (DPS-CT); Profa. Morgana Pizzolato (DPS-CT). Segue o parecer 

do relator: “Considerando que a proposta está em conformidade com a Resolução n. 

043/2019, este relator é de parecer que o Colegiado do Curso de Engenharia de Produção 

pode aprovar a indicação dos docentes Alvaro Luiz Neuenfeldt Júnior, Angela Weber Righi, 

Marcelo Hoss, Mario Fernando de Mello, Marlon Soliman e Morgana Pizzolato para 

comporem o Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Engenharia de Produção”. 

Em discussão. Em votação. O Colegiado votou a favor do parecer do relator. 10. Assuntos 

gerais. O professor Cristiano Roos iniciou os Assuntos Gerais informando que o secretário 

do Curso de Engenharia de Produção, Vinícius Lüdke Nicolini, deixará o setor, pois 

participará de um processo de remoção interna para a Pró-Reitoria de Extensão. O 

professor Cristiano Roos proferiu um breve discurso de agradecimento ao trabalho 

realizado pelo Vinícius Lüdke Nicolini ao longo dos anos no Curso de Engenharia de 

Produção.  Dando continuidade aos assuntos gerais, o professor Rosenei informou que irá 

se aposentar em  breve e, por isso, sairá também do Colegiado do Curso de Engenharia de 

Produção. Nada mais tendo a constar, o presidente do Colegiado do Curso, Professor 

Cristiano Roos, agradeceu a participação de todos, dado por encerrada a reunião presente 

na qual eu, Vinícius Lüdke Nicolini, Secretário do Curso de Engenharia de Produção, lavrei a 

presente ata. 
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07.36.00.00.0.0 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E SISTEMAS - DEPS

06/05/2022 10:09:42

ROBERTO PORTES RIBEIRO (PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR)

07.36.00.00.0.0 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E SISTEMAS - DEPS

06/05/2022 15:51:21

RODOLFO RODRIGUES (PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR)

07.34.00.00.0.0 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUÍMICA - DEQ

07/05/2022 11:31:53

PATRÍCIA SCHRIPPE (PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR)

07.36.00.00.0.0 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E SISTEMAS - DEPS

10/05/2022 12:21:02

ROSENEI FELIPPE KNACKFUSS (PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR)

02.34.00.00.0.0 - DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA - DMTM

10/05/2022 21:14:29

MARIO FERNANDO DE MELLO (PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR)

07.36.00.00.0.0 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E SISTEMAS - DEPS

11/05/2022 09:38:38

MARIO LUIZ SANTOS EVANGELISTA (PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR)

07.36.00.00.0.0 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E SISTEMAS - DEPS

11/05/2022 11:20:34
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VINICIUS LUDKE NICOLINI - 05/05/2022 10:39

Data:

Hora: 10:39

IP: 192.168.129.22

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

NUP: 23081.050227/2022-62
Homologação de Ata

DESPACHO - TRAMITAÇÃO

TRAMITAÇÃO

Origem
CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO - EP

Destino
Colegiado do Curso de Engenharia de Produção

Data de envio
05/05/2022 10.39.51

Encaminho a ata 02/2022 para assinatura dos membros presentes. Favor, apenas assinar e não tramitar. Obrigado!

05 de Maio de 2022
VINICIUS LUDKE NICOLINI

1993096
07.09.08.00.0.0 - CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO - EP
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