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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 2/2018 

 

Ao vigésimo quarto dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, às 13 horas e trinta minutos, na 1 

sala 403 do Centro de Tecnologia, reuniu-se ordinariamente, o Núcleo Docente Estruturante do Curso 2 

de Engenharia de Produção, sob a presidência da Profa. Morgana Pizzolato, para deliberar sobre a 3 

seguinte ORDEM DO DIA: 1. Indicação do(a) secretário(a) do NDE; 2. Entendimento da resolução 4 

031/2017 sobre o Núcleo Docente Estruturante e definição de ações para seu cumprimento; 3. Análise 5 

da necessidade de existência de regulamento específico do NDE da EP; 4. Análise de DCG da EP; 5. 6 

Política de extensão da UFSM e resolução da UFSM para inserção das ações de extensão nos currículos 7 

dos cursos de graduação (ambas em elaboração); 6. Análise do resultado do ENADE 2017 e 8 

encaminhamento de ações; 7. Assuntos gerais. Estiveram presentes os professores Angela Weber Righi, 9 

Marcelo Battesini, Marcelo Hoss e Morgana Pizzolato. Os demais professores justificaram sua ausência. 10 

A professora Morgana Pizzolato deu início à reunião dando as boas-vindas a Profa. Angela, a nova 11 

integrante do NDE. Na sequência, antecedendo os tópicos da pauta, foi repassado aos membros pelo 12 

Prof. Marcelo Battesini um rápido histórico do NDE e suas ações, no intuito de contextualizar os novos 13 

membros sobre a importância e responsabilidade do espaço de discussão representado pelo NDE. 1. 14 

Indicação do(a) secretário(a) do NDE. Após breve explanação das atribuições referentes ao papel de 15 

secretário e sugestão dos membros do nome da Profa. Angela para ocupar tal função junto ao grupo, 16 

aceita pela mesma, sendo aprovado o nome da Profa. Angela Weber Righi como secretária do NDE. 2. 17 

Entendimento da resolução 031/2017 sobre o Núcleo Docente Estruturante e definição de ações para 18 

seu cumprimento. Foi realizada a leitura de tópicos da referida resolução pela Profa. Morgana, em 19 

especial aos que tangem as atribuições do NDE (Art. 3°) e mandato de 3 anos para os membros 20 

designados (Art. 5°), bem como mandato de 2 anos para presidente e secretário indicados (Art. 6°). Foi 21 

recomendado que todos leiam em detalhe essa resolução para que o NDE possa cumprir com suas 22 

funções da melhor forma possível. 3. Análise da necessidade de existência de regulamento específico 23 

do NDE da EP. Após leitura da Resolução 031/2017 e discussão da real utilização de um regulamento 24 

específico do NDE, foi constatado que não existe a necessidade de tal documento. 4. Análise de DCG da 25 

EP. Por solicitação da professora Angélica: inclusão da disciplina Automação Industrial (ESP1057) como 26 

DCG da EP em substituição à disciplina Princípios de automação industrial (ESP1009) que não está sendo 27 

mais ofertada pelo curso de origem em virtude de alteração curricular foi constatado que não existe a 28 

necessidade de tal documento. Após análise dos programas das disciplinas e considerando os critérios 29 

para recomendação de DCG’s estabelecidos na ata NDE 05/2014, o NDE recomenda que o cancelamento 30 
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da disciplina Princípios de automação industrial (ESP1009) como DCG da EP e aprovação da disciplina 31 

Automação Industrial (ESP1057) como DCG da EP. Ainda, o NDE solicita ao colegiado do curso a 32 

atualização das DCGs aceitas pela EP e disponibilizadas na lista publicada junto ao site do curso. 33 

5.Política de extensão da UFSM e resolução da UFSM para inserção das ações de extensão nos 34 

currículos dos cursos de graduação (ambas em elaboração).  Foi passado ao conhecimento de todos 35 

pela Prof. Morgana itens prioritários da Minuta da nova Política de Extensão da UFSM e da resolução da 36 

inserção das ações de extensão nos currículos dos cursos de graduação principalmente no que tange aos 37 

tipos de ações consideradas como atividades de extensão. Ainda, foi informada a necessidade de 38 

alteração do PPC da EP para cumprimento de exigências referentes a essa política no prazo de até 39 

agosto de 2020, entre elas, a necessidade de 10% da carga total do curso estar relacionada às ações de 40 

extensão. Por entendimento do NDE, deve-se acompanhar e aguardar alterações em andamento em 41 

outros âmbitos, como, por exemplo, Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em 42 

Engenharia e as resoluções da UFSM referentes aos Estágios e Ensino a Distância, para elaboração de 43 

estratégias para cumprimento de tais exigências. 6. Análise do resultado do ENADE 2017 e 44 

encaminhamento de ações. Após breve reflexão sobre a nota do ENADE recebida pelo curso, foi 45 

verificada a necessidade de um entendimento mais detalhado dos dados, visando à compreensão dos 46 

principais fatores contribuintes para a queda da nota geral e, consequentemente, guiando as estratégias 47 

para melhoria dos mesmos e do curso como um todo. O NDE solicita ao Coordenador da EP uma 48 

explanação sobre o diagnóstico referente ao resultado do ENADE na próxima reunião que ocorrerá dia 49 

três de dezembro de 2018 as 13h30min, na sala 403, visando o início do processo de compreensão e 50 

ação em busca da melhoria. A Prof. Morgana informou que entrou em contato com a responsável pela 51 

Unidade de Apoio Pedagógico do CT, a Pedagoga Simoni, a qual disponibilizou apoio da Unidade para 52 

análise dos resultados do ENADE e encaminhamento de ações. 7. Assuntos gerais. (a) Proposta de DCG: 53 

O Prof. Marcelo Hoss apresentou a súmula e bibliografia para proposta de um DCG intitulada “Liderança 54 

Lean”. Tal DCG é proposta no intuito de contribuir para suprir uma das dificuldades verificadas durante 55 

os estágios a partir do feedback junto aos coordenadores de estágio e empresa - a relação interpessoal e 56 

modo de liderança. Após discussão e análise, o NDE recomenda alterações na disciplina proposta, 57 

principalmente no que tange a sua abrangência dentro do tema liderança e bibliografias inseridas 58 

inicialmente, visando uma nova análise de sua inserção junto ao currículo no curso futuramente. Nada 59 

mais tendo a constar, foi lavrada a presente ata que vai assinada pelos professores presentes. 60 
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