Curso de graduação em Engenharia de Produção
Centro de Tecnologia
Universidade Federal de Santa Maria
Ata 01/2017
No vigésimo terceiro dia do mês de março do ano de dois mil e dezessete, às 13h30min na
sala 403 do Centro de Tecnologia, reuniu-se ordinariamente o Colegiado do Curso de
Graduação em Engenharia de Produção, sob a presidência do professor Marcelo Battesini,
para deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1 - Aprovação da ata anterior; 2 Designação de professores para as disciplinas de Estágio, Projeto de Pesquisa
Aplicada em EP I e II; 3 - Semana Acadêmica EP (SADEP 2017); 4 - Eleição no CGEP
2017; 5 - Deliberação sobre os encaminhamentos do NDE (Avaliação das disciplinas
STC 1039 - Controle Estatístico da Qualidade e STC 1030 - Inferência Bayesiana para
serem consideradas DGC’s do CGEP; Revisão da norma de TCC com relação à
definição dos orientadores; Avaliação da possibilidade de o prof. Andreas orientar
TCC durante o seu afastamento) 6 - Encaminhamentos quanto a Resolução 33/2015
(Jubilamento); 7 - Apresentação final da comissão de indicadores; 8 - Solicitação de
quebra de prerrequisito do aluno Alexandre Mayer Macagnan; 9 - Situação de carga
horária para TCC para alunos em reingresso; 10 - Informes: Ajustes presenciais;
Compras itens em 2016 (Projep Jr e CGEP); Situação financeira do CGEP 2017; Inter
cambistas Mexicanos; 11 - Pré-requisito de Dps1101; 12 - Reunião geral com alunos;
13 - Solicitação de inclusão de DCG: JUR1100 – Fundamentos de Legislação para
Engenharia; EPG1000 – Desenho Básico; DPS1072 – Fundamentos Básicos em
Solidworks; 14 - Assuntos Gerais. Estiveram presentes os professores Cristiano Roos,
Angelica Alebrant Mendes, Denis Rasquin Rabenschlag, Marcelo Hoss, Mário Luiz Santos
Evangelista e Roberto Portes Ribeiro, além da representante discente Denise Lange
Albrecht e dos alunos Alexandre Mayer Macagnan, Renan Nunes Busse, João Francisco
Mozzaquatro Wendt e Tales de Vargas Alves como convidados. O professor Marcelo
Battesini coordenou a reunião e passou ao primeiro item de pauta. 1 - Aprovação da ata
anterior. A ata foi aprovada por unanimidade. 2 - Designação de professores para as
disciplinas de Estágio, Projeto de Pesquisa Aplicada em EP I e II. O professor Battesini
informou que já haviam sido indicados para o DPS os Professores Mario, Leandro e
Morgana, respectivamente, que tradicionalmente já as ministram e de forma a manter a
estabilidade na condução das mesmas. O Colegiado aprovou por unanimidade as
indicações. 3 - Semana Acadêmica EP (SADEP 2017). O aluno João Francisco informou que
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a SADEP ocorrerá dia 9, 10 e 11 de Maio de 2017, no auditório do CTISM. O aluno explicou que
foram contatados professores para solicitar sugestões de palestrantes e informou também
apresentou uma prévia da programação do evento. O representante do DACEP solicitou auxílio
na forma de bolsa para os discentes que trabalharão na organização do evento. Como
encaminhamento será paga pelo CGEP duas bolsas PRAE de um mês, para dois alunos. Além
disso, o CGEP oferecerá mimos aos palestrantes, que são as camisetas do CGEP compradas em
2016. Após algumas sugestões os organizadores ficaram de trazer a programação completa na
próxima reunião. 4 - Eleição no CGEP 2017. O professor Battesini informou que a cada dois
anos ocorre o processo de eleição para novo coordenador do curso de Engenharia de Produção
e que não pretende se candidatar. Explicou ainda, como o processo se desenvolve, informando
que é possível criar um processo de eleição do próprio curso, ou usar as regras de eleição do CT,
que são válidas para os demais cursos. O professor explicou que pelo regimento das eleições do
CT, caso haja apenas uma pessoa concorrendo, não há a necessidade de voto direto. Ficou
definido por unanimidade que a eleição do novo Coordenador deverá ocorrer de acordo com as
regras do Centro de Tecnologia, conjuntamente com os demais cursos. 5 - Deliberação sobre
os encaminhamentos do NDE (Avaliação das disciplinas STC 1039 - Controle
Estatístico da Qualidade e STC 1030 - Inferência Bayesiana para serem consideradas
DGC’s do CGEP; Revisão da norma de TCC com relação à definição dos orientadores;
Avaliação da possibilidade de o prof. Andreas orientar TCC durante o seu
afastamento). Iniciando a deliberação sobre os encaminhamentos do NDE (que constam na
Ata N.º 1/2017. Em relação a revisão da norma de TCC , o professor Battesini informou que o
NDE avaliou a necessidade de revisar os critérios que definem os possíveis orientadores do TCC
e contemplar os casos onde tais critérios deixam de ser atendidos pelo orientador antes da
conclusão do TCC. O colegiado aprovou as considerações em relação a este tema, e assim sendo
a Norma de TCC do CGEP passa a ter a redação que consta em anexo da Ata N.º 1/2017 do
NDE.

Como consequência da alteração fica contemplada a solicitação das alunas

orientandas do professor Andreas para orientar TCC após o seu afastamento por interesse
particular. O segundo encaminhamento do NDE se refere à solicitações de disciplinas DCG:
(STC 1039) 18 Controle Estatístico da Qualidade, (STC 1030) Inferência Bayesiana, (ELC
1019) Engenharia de Software e (ISP 1169) Logística Internacional. Após debate o
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colegiado aprovou por unanimidade as decisões do NDE, passando a serem consideradas
com DCG do CGEP (PPC 2016) as disciplinas: (ELC 1019) Engenharia de Software, por
caracterizar aprofundamento na área de Engenharia Organizacional, e (ISP 1169) Logística
Internacional, por caracterizar aprofundamento na área de Logística, recomendando-se que
o aluno cumpra os pré-requisitos estabelecidos pelos departamentos de origem, caso eles
existam. 6 - Encaminhamentos quanto a Resolução 33/2015 (Jubilamento). O professor
Battesini retomou este assunque que já havia sido debatido em 2016 e explicou que o processo
de transição o CGEP tem três alunos que ultrapassarão o máximo de 15 semestres para
concluírem o curso. O colegiado determinou que o coordenador conduza todos os
procedimentos pertinentes e previstos na referida resolução. 7 - Apresentação final da
comissão de indicadores. O professor Cristiano apresentou a tabela de indicadores do CGEP
e apresentou o histórico da comissão. A tabela é formada por 12 indicadores, divididos em 4
dimensões (Atividade do curso, Processo de formação do curso, Gestão do Curso e Resultados
do Curso). O conjunto dos indicadores e a planilha eletrônica para seu cálculo foram aprovados
pelo colegiado, bem como a sua divulgação no site do curso, constando resumidamente a lista
dos mesmos em anexo a esta ata. O professor Battesini sugeriu que futuramente ocorra uma
reunião para discussão específica desse assunto. 8 - Solicitação de quebra de pré-requisito
do aluno Alexandre Mayer Macagnan. O professor Marcelo leu a solicitação do aluno
Alexandre Mayer Macagnan de quebra do pré-requisito da disciplina Manufatura Mecânica
(Fundamentos dos Materiais de Construção) para conseguir concluir o curso no tempo previsto.
O professor Roberto disse que o início da disciplina necessita conhecimentos de Fundamentos
dos Materiais de Construção. Aberta votação, houveram dois votos a favor, do professor
Cristiano Roos e da aluna Denise e demais votos ao contrário. A solicitação de quebra de prérequisito do aluno foi negada pelo colegiado. O aluno sugeriu que a aluna Denise pesquise com
os alunos o melhor horário para ocorrer à disciplina de Manufatura no próximo semestre. A
aluna irá fazer a pesquisa que será trazida para reunião. Em seguida, o professor Marcelo
apresentou as solicitações de quebra de pré-requisito da disciplina DPS 1104 Projeto de
Pesquisa Aplicada em Engenharia de Produção I pelos alunos Gilciano Sala e Thamine Kohler
Muller, que foram negadas pelo colegiado. 9 - Situação de carga horária para TCC para
alunos em reingresso. O aluno Vitor da Silva Viero (matricula 2015520395) explicou sua
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situação em relação a disciplina DPS1104 - Projeto de Pesquisa Aplicada em Engenharia de
Produção I, que possui como um dos pré-requisitos a carga horária mínima 2505 horas
cursadas, se o aluno ingressou no curso em 2015 ou posteriormente, ou anteriormente a 2013.
O aluno explicou que foi desmatriculado por ter matricula 2015, porém explicou que
acompanha a turma do quarto semestre, por ter entrado por reingresso. O aluno Renan Busse
(matricula 201521046) se encaixa na mesma situação, porém ingressou no curso pelo
vestibular. Dessa forma, o aluno Vitor solicita que seja considerada uma carga horaria menor
como pré-requisito para a matrícula na disciplina DPS1104, por se tratar de situação
excepcional e em período de transição curricular. Foi discutido que essa situação não ocorrerá
futuramente pois, após o semestre vigente, a carga horária mínima será a mesma para todos os
alunos, e dificilmente ocorrerá esse tipo de situação novamente. Após debate sobre a questão o
Colegiado acolheu a solicitação dos dois alunos por unanimidade deferindo a solicitação de
matricula dos mesmos por se se tratar de período de transição curricular (até 2017/1) e pelo
fato dos mesmos terem cumprido com horária equivalentes àquelas aprovadas na Ata 02-2016
do Colegido do CGEP, para anos de ingresso das turmas em transição curricular, mesmo que
com ano de matrícula dos mesmos não seja equivalente àqueles lá apresentados os referidos
alunos poderão gozar do mesmo benefício. 10 - Informes: Ajustes presenciais; Compras
itens em 2016 (Projep Jr e CGEP); Situação financeira do CGEP 2017; Intercambistas
Mexicanos. Iniciando os informes, o professor Battesini questionou a opinião dos alunos sobre
os ajustes de matrícula esse semestre, com a secretaria integrada. A aluna Denise informou que
duas alunas não tiveram suas demandas atendidas pela secretaria integrada, mas que de uma
forma geral a secretaria integrada está funcionando adequadamente. A coordenação se
encarregou de verificar a questão e além disto foi destacada a importância do uso do sistema de
avaliação que fica em frente a secretaria para a melhoria do atendimento. Após, a aluna Denise
mostrou os modelos de camisetas da Projep Jr. que foram compradas pelo curso. O aluno João
informou que está sendo realizada uma pesquisa para confecção de itens variados com o logo
do curso. Em relação aos recursos do CGEP, foi discutido que pretende-se pagar esse ano um
ônibus para levar alunos do curso ao ENEGEP e ao SIGEPRO, sendo importante já reservar o
ônibus da UFSM para as datas dos eventos. Os representantes do DACEP ficaram de retornar à
secretaria do CGEP, com a maior brevidade possível as mesmas, para que a reserva do ônibus
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possa ser feita em tempo. Dando continuidade aos informes, o secretário apresentou a situação
financeira do curso (IDR e CPA). Além disso, o professor Battesini informou que, historicamente,
a pós-graduação em Engenharia de Produção pagava a taxa da ABEPRO que proporcionava aos
alunos do curso descontos em eventos. O professor Battesini informou que esse ano a pósgraduação, na figura do professor Julio Siluk, solicitou apoio do curso em pagamento de 1/3 da
anuidade, juntamente com o PPGEP e o DPS. O professor informou que aceitou colaborar, o que
foi aprovado unanimemente. Finalizando, o professor Battesini informou que o curso recebeu o
aluno mexicano intercambista Orlando Gómez Zertuche. 11 - Pré-requisito de Dps1101. O
professor Battesini iniciou a pauta explicando a proposta do professor Marcelo Hoss com a
disciplina DPS1101 – Empreendedorismo Digital Enxuto, que, quando foi criada, possuía como
pré-requisito a disciplina DPS1073 – Gestão da Inovação. Porém, após definir a dinâmica e
ampliar o seu público-alvo potencial, também alunos de outros cursos, o professor Hoss
solicitou retirar o pré-requisito. Aberta votação, o colegiado aprovou a retirada do pré-requisito
da disciplina DPS1073 – Gestão da Inovação para a disciplina DPS1101 – Empreendedorismo
Digital Enxuto. 12 - Reunião geral com alunos. O professor Battesini lembrou que em 2016
ocorreu a reunião geral com os alunos e propôs uma nova reunião geral esse ano de 2017, que
ocorreria no primeiro semestre, pois os calouros já possuem a sua recepção no meio do ano,
assim como no ano de 2016. A aluna Denise sugeriu que na próxima reunião os alunos tenham
mais espaço de fala e sugeriu que a reunião não seja gravada. Ficou decidido que a próxima
turma a se formar organizará o evento. O colegiado aprovou a reunião, com data a ser definida.
13 - Solicitação de inclusão de DCG: JUR1100 – Fundamentos de Legislação para
Engenharia; EPG1000 – Desenho Básico; DPS1072 – Fundamentos Básicos em
Solidworks. O professor Battesini informou que as disciplinas já estão listadas como DCGs
aceitas e regulamentadas, não sendo necessário discutir o item de pauta. 14 - Assuntos
Gerais. Iniciando os assuntos gerais, o professor Battesini falou sobre o questionário de
avaliação do curso e lembrou que é necessário que os alunos tenham um bom desempenho no
seu preenchimento, pois isso tem como consequência para o CGEP mais recursos originários da
CPA. Continuando os assuntos gerais, a aluna Denise informou que alguns alunos estão com
duvida na hora de se matricular na disciplina de Estágio, pois foi ofertada apenas a
disciplina do PPC 2016, DPS1108 – Estágio Curricular, sendo que para o PPC2009 a
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disciplina possui carga horária diferente. O professor Battesini informou que esta
equivalência é objeto da transição prevista no PPC 2016 e, em seu sentido inverso, em ata
do Colegiado informou ainda que já havia sugerido para esses alunos que, imediatamente
após o fechamento da turma no fim do semestre, solicitem aproveitamento da disciplina
para DPS1056 – Estágio Curricular junto a secretaria do CGEP. Nada mais tendo a constar,
foi lavrada a presente ata que vai assinada por Vinícius Lüdke Nicolini, secretário do Curso
de Graduação em Engenharia de Produção e pelo professor Marcelo Battesini, Coordenador
do Curso de Graduação em Engenharia de Produção.
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Anexo
Dimensão

Número Nome do Indicador
1.1
Nota de corte no SISU
% de preenchimento de
1 Atratividade do 1.2
vagas
curso
1.3
% de evasão
2.1
2.2
2 Processo de for- 2.3
mação no curso
2.4
2.5
3.1
3 Gestão do curso
3.2
4.1
4 Resultados
curso

do
4.2

Descrição
Nota de corte da cota universal no SISU por ano de entrada no curso
Número de alunos ingressantes dividido pelo número de vagas ofertadas para ingresso
Número de alunos evadidos por abandono dividido pelo número de
alunos matriculados
% do tempo de integra- Tempo médio de integralização dos alunos no curso dividido pelo temlização
po médio esperado para integralização
Nota média dos alunos Média das médias das notas dos alunos regularmente do curso
Um menos o número de reprovações dividido pelo total de matrículas
% de aprovação
em disciplinas do curso
% de alunos matriculaNúmero de alunos matriculados dividido pelo número total de vagas
dos
Número de Alunos do CGEP que estão realizam intercambio durante a
% de alunos intercamintegralização curricular dividido pelo número de alunos matriculados
bistas
regularmente
Recursos
financeiros Total de todos os Recursos (R$) disponíveis para o CGEP realizar suas
disponíveis
ações
Eixo 4 - Políticas de Gestão Questão 3.1 - Como você avalia a atuação
% de aprovação da atu- do coordenador do seu curso, considerando a melhoria contínua e o
ação do Coordenador
atendimento as necessidades dos estudantes? Considerada a soma das
avaliações Boa, Muito Boa e Excelente.
Nota do CPC no ENADE Nota CPC do curso no ENADE não arredondada por triênio
Número de alunos formados no ano dividido pelo número de alunos
% de alunos concluin- que, supostamente, se formariam no ano em exercício, levando em
tes
consideração o período de ingresso (ingressantes de referência) e a
duração padrão do curso de graduação.
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Periodicidade
Anual
Anual
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Anual
Bianual
Trienal
Anual

