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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 
CENTRO DE TECNOLOGIA 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E SISTEMAS 
Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

Ata N.º 04/2022 

Ao décimo sexto dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, às 9 horas, presencialmente 

na sala 402 do prédio 10 do Centro de Tecnologia, reuniu-se extraordinariamente, o Núcleo Docente 

Estruturante do Curso de Engenharia de Produção, sob a presidência da Profa. Morgana Pizzolato, para 

deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1. Análise da solicitação do colegiado do curso de Engenharia 

de Produção conforme ata em anexo; 2. Assuntos gerais. Estiveram presentes os professores Álvaro 

Neuenfeldt Júnior, Angela Weber Righi, Mario Mello, Marlon Soliman e Morgana Pizzolato, membros do 

NDE. 1. Análise da solicitação do colegiado do curso de Engenharia de Produção conforme ata 04/2022: 

A Prof. Morgana apresentou a Ata 04/2022 do Colegiado do Curso de Engenharia de Produção, que foi 

lida pelos presentes, em especial o item 1 da referida ata e seu anexo 1, que versa sobre a decisão do 

Colegiado de “Encaminhar ao NDE a proposta de alteração da minuta do projeto pedagógico do curso 

(PPC) conforme o Anexo 1 desta ata”. Juntamente com a leitura da referida ata, o Prof. Marlon, membro 

deste NDE e membro do Colegiado do Curso, realizou algumas ponderações relacionadas ao conteúdo do 

Anexo A, que contém as justificativas apresentadas pelo Colegiado do Curso para a proposição das 

alterações sugeridas ao PPC e respectivas sugestões de alterações. Após discussões entre os membros 

deste NDE sobre as sugestões enviadas pelo Colegiado do Curso, foi definido o parecer que segue. O NDE 

do Curso de Engenharia de Produção entende que a minuta de PCC encaminhada ao Colegiado do Curso 

para análise através do processo n. 23081.124420/2022-47 é adequada ao contexto atual, estando 

alinhado as novas diretrizes curriculares para as Engenharias e curricularização da extensão, além de 

demais características referentes ao momento educacional e produtivo vivenciado, assim como para a 

perspectiva para os próximos anos. Esse entendimento advém do trabalho colaborativo realizado pelo 

NDE ao longo de quase três anos, que contou com o diálogo constante dos membros do NDE entre si 

buscando consenso sobre as possíveis alternativas, bem como com os atores envolvidos no processo de 

reforma curricular, a nível de Instituição e fora dela, provocando reflexões significativas para a elaboração 

de uma proposta sólida, viável e abrangente. Sendo assim, a proposta encaminhada ao Colegiado através 

do referido processo representa uma visão sistêmica e interdisciplinar, que conversa com as áreas da 

Engenharia de Produção descritas pela ABEPRO, suportada pela exaustiva busca deste grupo pela 

excelência no processo de formação no Curso de Engenharia de Produção, atendendo as demandas de 

todos os envolvidos, em especial aos discentes. No intuito de seguir com o processo colaborativo e aberto 

a todos, o NDE analisou as sugestões e justificativas encaminhadas pelo Colegiado de Curso, novamente 

considerando todas as variáveis que balizaram a construção da minuta inicial, chegando as seguintes 

deliberações referente a inclusão e exclusão de disciplinas obrigatórias: 1) NÃO EXCLUIR a disciplina de 
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Desenho Técnico II e Desenho Digital, pois estas disciplinas apresentam os fundamentos que irão permitir 

ao Engenheiro de Produção interpretar desenhos técnicos em suas atividades, fundamental para prover 

melhorias em produtos e processos, sendo essa uma competência esperada do profissional; 2) NÃO 

INCLUIR a disciplina de Modelamento 3D e Desenho Digital, pois a mesma não substitui em conteúdo e 

competências da disciplina de Desenho Digital proposta para exclusão. Ainda se recomenda que essa 

disciplina seja uma DCG recomendada aos estudantes; 3) NÃO EXCLUIR a disciplina de Métodos Preditivos, 

pois a mesma faz parte de uma construção formativa relacionada as demais disciplinas de Estatística para 

a Engenharia e Introdução à Ciência de Dados destinada ao desenvolvimento da tomada de decisão 

baseada em métodos quantitativos, fundamentais para melhoria de processos; 4) NÃO EXCLUIR a 

disciplina de Ciclo de Melhorias, pois a mesma faz parte de uma construção formativa relacionada as 

demais disciplinas voltadas para a área da Qualidade, uma das áreas de maior atuação do Engenheiro de 

Produção. Essa disciplina visa instrumentar os discentes no que tange a métodos de melhoria e suas 

ferramentas, aspectos fundamentais e não abordados em outras disciplinas da área presentes no 

currículo obrigatório; 5) INCLUIR as disciplinas de Empreendedorismo Empresarial e Gestão Estratégica 

da Produção, visando ainda maior equilíbrio entre as áreas da ABEPRO, em especial a área de Engenharia 

Organizacional; 6) INCLUIR a disciplina de Projeto Integrado em Engenharia de Produção, visando a 

manutenção da integração de conhecimentos de áreas da ABEPRO em uma única disciplina. Recomenda-

se que essa inclusão ocorra mediante revisão da ementa no que tange a forma, conteúdo e condução da 

disciplina, que em sua versão atual se apresenta de modo extenso para a carga horária de 60 horas 

segundo dados das pesquisas realizadas. O NDE entende que essas alterações são factíveis de serem 

realizadas, apesar de comprometerem algumas das premissas presentes na proposta inicial, como a 

redução de carga horária visando flexibilidade ao estudante no seu processo formativo, bem como a 

prática da extensão de modo mais longitudinal na formação. Isso porque, na proposta a partir das 

alterações aceitas, o PPC passa a ter 4150 horas (Tabela 1) distribuídas nos semestres conforme Figura 1, 

presentes no Anexo A desta ata. Ainda, para atender as alterações acima descritas, o PPC passa de quatro 

para três Disciplinas Complementares de Graduação como obrigatórias, com sugestão do nono semestre 

para realização. Solicita-se que alterações aqui descritas sejam analisadas pelo Colegiado através desta 

ata para posterior modificação da minuta do PPC. Nada mais tendo a constar, foi lavrada a presente ata, 

assinada pelos professores presentes. 
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Anexo A 

 

Tabela 1 - Distribuição da CH do curso 

Demonstrativo da Distribuição da Carga Horária no Curso CH 

Carga horária em disciplinas obrigatórias (incluindo estágio de 240 h) 3435 

Carga horária total no Núcleo Flexível (180 de DCG; 120 de ACG; 415 de Ext) 715 

CH total 4150 

 

Figura 1 - Sequência aconselhada para a formação do Engenheiro de Produção 
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