Curso de graduação em Engenharia de Produção
Centro de Tecnologia
Universidade Federal de Santa Maria
Ata 10/2015
No primeiro dia do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze, às 08h30min na sala 403
do Centro de Tecnologia, reuniu-se ordinariamente o Colegiado do Curso de Graduação em
Engenharia de Produção, sob a presidência do prof. Marcelo Battesini, para deliberar sobre
a seguinte ORDEM DO DIA: 1 - Aprovação ata anterior; 2 - Informes: avaliação
CPC/INEP, horários de 2016, folder PPC 2016, compra de livros do PPC 2016,
fechamento da situação financeira do recurso CPA e IDR, indicação de aluno para
prêmio SEARS; 3 - Decisão sobre reuniões gerais com alunos no ano de 2016; 4 Proposições de uso do recurso CPA para 2016; 5 - Deliberação sobre melhor aluno
formando do CGEP; 6 - Retorno dos alunos quanto a metodologia a ser proposta
pelos alunos para pesquisa sobre egressos; 7 - Qualidade do Ensino: desempenho
dos alunos no ENADE, Prêmio Guia do Estudante - Destaques do Ano 2015, ENACTUS,
reingresso; 8 - Definição em relação as disciplinas que serão aceitas por resolução
005/95; 9 - Assuntos Gerais. Estiveram presentes os professores Marcelo Hoss e Mário
Luiz Santos Evangelista, além dos representantes discentes Denise Lange Albrecht e Fábio
Ricardo Wittke. O professor Marcelo Battesini iniciou a reunião passando ao primeiro
ponto da pauta. 1 - Aprovação da ata anterior. A ata foi aprovada por unanimidade. 2 Informes: avaliação CPC/INEP, horários de 2016, folder PPC 2016, compra de livros
do PPC 2016, fechamento da situação financeira do recurso CPA e IDR, indicação de
aluno para prêmio SEARS. O professor Marcelo Battesini informou que o curso passou
pela avaliação de dois indicadores: o CC, que avalia estrutura e processo, no qual obteve
avaliação 4 de 5 , e o CPC, indicador relacionado a notas dos alunos, no qual o CGEP obteve
uma avaliação 5. O professor comentou a importância desta avaliação para o CGEP e
informou que, após a publicação no INEP, irá divulgação as notas. Dando continuidade aos
assuntos gerais, informou que o quadro de horários de 2016 está pronto e já foi publicado
no site, em relação ao qual: a disciplina ELC 106 - Algoritmo e Programação, que em função
de necessidade do departamento de origem precisou ser dividida em 2 horários, o primeiro
com uma turma de 30 alunos e o segundo com uma turma de 10 alunos; e que a disciplina
DPS1055 – Trabalho de Conclusão de Curso passo a ter horário fixo, alteração essa que,
como informado pelo prof. Battesini, se deveu a mudanças no cadastro das disciplinas.
Além dessas alterações, a disciplina DPS1106 - Projeto Integrado em Engenharia de
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Produção também passou a ter horário fixo e a disciplina DPS 1054 Planejamento
Industrial passa a ter classificação Regular Cumulativa Total. Ambas alterações válidas para
o PPC 2009 e 2016. Dando continuidade a pauta, o professor Marcelo Battesini informou
que as copias do folder explicativo sobre o novo PPC do CGEP deve ficar pronto em poucos
dias, e que será distribuído antes do fim do semestre, já tendo sido disponibilizado no site
do CGEP no seu formato digital. Seguindo os informes, o professor comunicou foi realizado
a verificação, sob a coordenação do professor Cristiano Roos, da bibliografia existente e
daquela que demanda ser adquirida foi realizado, de modo a corrigir deficiências
apontadas quando da visita in loco pelo MEC em relação ao indicador relacionada a
bibliografias básicas e complementares. O extenso e exaustivo trabalho resultou na
necessidade de aquisição de 851 volumes, de várias obras, o que permitirá, segundo os
critérios atuais do MEC, que o curso fique com a nota máxima. O professor informou que já
foi feita a demanda à direção do CT para a compra desses livros e já foi dada prioridade de
compra pela direção do CT. O professor Marcelo Battesini informou que foi indicado para
representar o CGEP no prêmio SEARS o aluno Marcos Lucas de Oliveira. Em relação à
situação financeira, referente aos recursos IDR, foram apresentados os demonstrativos
oficiais produzidos pela direção do CT que indicavam saldo disponível de R$1.372,55 para
despesas correntes, R$252,00 para diárias e R$999,15 para passagens. O professor Marcelo
Battesini explicou o plano de ação da CPA, demonstrando que todo o recurso foi gasto, com
exceção dos recursos do eixo 3 e dimensão 3, que tiveram uso de apenas,
aproximadamente, 30%. O professor Battesini destacou que a instabilidade no repasse e o
pequeno prazo institucional efetivo para realizar o gasto das duas modalidades de
recursos, intensificados este ano, foram dificuldades que impediram o gasto completo da
dotação orçamentária prevista. 3 - Decisão sobre reuniões gerais com alunos no ano de
2016. O professor Marcelo Battesini sugeriu a realização de reuniões gerais com os alunos
duas vezes por ano, uma por semestre, para ter proximidade de fala e discussão sobre o
CGEP com os alunos. O professor Marcelo Hoss sugeriu que, devido à baixa aderência de
alunos na reunião ocorrida em 2015, as reuniões ocorram uma vez por ano, no inicio da
primeira semana de aulas do segundo semestre associadas a uma celebração organizada
pelo DACEP. O professor Marcelo Battesini explicou que a reunião deve fazer com que o
aluno entenda a importância da manter o bom desempenho de avaliação do curso. O
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professor Marcelo Hoss acredita que é necessário motivar os alunos sobre a importância do
ENADE, e entende que a questão do CPA não é tão importante, entendendo que seria
interessante aplicar um questionário com as questões do ENADE anualmente aos alunos. O
professor Marcelo Battesini opinou que é necessário o esforço em motivar os alunos a
respeito da CPA, para então, a cada três anos, motiva-los a respeito do ENADE. A aluna
Denise sugeriu que ocorra a reunião em que os alunos possam expor suas opiniões, através
da captação das demandas dos alunos e entende que seria interessante que essa reunião
ocorresse anualmente. O professor Marcelo Hoss sugeriu juntar criar um questionário,
baseado no formulário sócio econômico do ENEM, e após se reunir com os alunos para
discutir as principais questões e dúvidas. O professor Marcelo Battesini sugeriu que essa
reunião ocorra no início do ano, também para encaminhar questões relativas ao ano
acadêmico. Foi aprovada por unanimidade a realização de uma reunião por ano, em dia a
ser previsto nas duas primeiras semanas de aula. O questionário preparatório que
subsidiará as questões da reunião será montado pelos representantes discentes e que será
respondido previamente, online, pelos alunos. 4 - Proposições de uso do recurso CPA
para 2016. O professor Marcelo Battesini informou que gostaria de planejar o uso de
recursos do CPA e IDR para 2016 e pediu que o colegiado traga para a próxima reunião
ideias para usos para esses recursos. 5 - Deliberação sobre melhor aluno formando do
CGEP. O professor Battesini informou que na próxima formatura de alunos do CGEP
ocorrerá o prêmio SEASM, e a escolha do aluno seguirá a mesma lógica utilizada na escolha
do aluno na formatura do primeiro semestre de 2016 e propôs a criação de um prêmio
para melhor aluno em relação ao desempenho acadêmico, criado pelo próprio curso. O
professor Battesini explicou o cálculo da média ponderada utilizada no prêmio SEASM
como segue: 30% IDA + 40% Estágio Extracurricular e Atividades de Extensão + 30%
Média das Notas; sendo cada uma dessas três dimensões consolidadas em uma nota de 0 a
10, onde a nota maior equivale a 10 e as demais calculadas proporcionalmente a mesma.
Todos são obtidos a partir do SIE e uma vez calculados, são validados pelo representante
discente. A discussão se desenvolve em relação à necessidade de mais um prêmio, dos
critérios de seleção e dos alunos que poderiam concorrer. Foi discutido se o prêmio seria
entregue apenas para alunos que se formam em cerimônia solene, ou para todos os alunos
formandos. O colegiado aprovou a criação de um segundo prêmio, nomeado “Aluno com
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Melhor Desempenho Acadêmico”, que utiliza como critério o IDA, abrangendo todos os
alunos formados no semestre, independente da forma de formatura. Ambos os prêmios
deve considerar todos os alunos formandos no dado semestre, incluindo todos os alunos
formados, tanto em formatura solene quanto em gabinete. Assim o aluno com maior IDA
receberá o prêmio “Aluno com Melhor Desempenho Acadêmico” e o aluno com melhor
média ponderada como acima explicado, receberá o prêmio SEASM. 6 - Retorno dos
alunos quanto à metodologia a ser proposta pelos alunos para pesquisa sobre
egressos. O assunto será tratado na próxima reunião devido à falta de tempo; 7 Qualidade do Ensino: desempenho dos alunos no ENADE, Prêmio Guia do Estudante Destaques do Ano 2015, ENACTUS, reingresso. Essa pauta foi brevemente abordada,
pois foi debatida de forma interligada as outras pautas da reunião. 8 - Definição em
relação às disciplinas que serão aceitas por resolução 005/95. O professor Marcelo
informou que foi feita uma consulta a todos os departamentos que oferecem disciplinas ao
curso sobre a posição a respeito da res. 005.

Após leitura da manifestação dos

departamentos, foi aberta votação sobre quais disciplinas, aceitas pelos departamentos,
poderão ter matrícula por res. 005. O colegiado do CGEP definiu que apenas deverão ser
aceitas matrículas por res. 005 para as disciplinas indicadas na listagem em ANEXO, que
atende ao informado pelos departamentos de origem. 9 - Assuntos Gerais. Não houveram
assuntos gerais. 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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