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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 03/2018 

 

Ao terceiro dia do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, às 13 horas e trinta minutos, na sala 1 

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

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

ORDEM DO DIA: 1. Análise dos resultados do ENADE 2017 e encaminhamento de ações; 2. Definição do 4 

grupo de trabalho para revisão da norma do TCC; 3. Assuntos gerais. Estiveram presentes os professores 5 

Angela Weber Righi, Denis Rabenschlag, Marcelo Battesini, Marcelo Hoss e Morgana Pizzolato. A Prof. 6 

Morgana Pizzolato deu início à reunião solicitando a alteração da ordem do dia, iniciando os trabalhos 7 

pelo item 2 da pauta. O Prof. Marcelo Battesini solicitou a inclusão de um ponto para discussão na pauta, 8 

denominado “impacto dos requisitos definidos pelo DPS para concurso docente na qualidade do ensino”. 9 

Ambas as solicitações foram aceitas por todos. Iniciando pela discussão do item:  2. Definição do grupo 10 

de trabalho para revisão da norma do TCC. A Prof. Morgana sugere a criação de um grupo de trabalho, 11 

composto por duas pessoas, para revisão das normas do TCC. Prof. Morgana se candidata a participar do 12 

grupo e a Prof. Angela manifesta seu interesse em compor o grupo. A composição é aceita pelos demais 13 

membros do NDE. Previsão de execução das atividades iniciais desse grupo de trabalho é até abril de 14 

2019, com o grupo coletando informações junto aos demais professores do DPS através de e-mail sobre 15 

as considerações pertinentes a norma do TCC. Prof. Denis se manifesta sugerindo que a norma deva estar 16 

alinhada com a MDT. Prof. Battesini informa que atualmente, no PCC do curso, foi definido que a ANBT 17 

seria utilizada como referência, sugerindo que a mesma seja mantida e de fato utilizada pela sua 18 

flexibilidade e adequação com o formato de artigo definido pelo curso. Prof. Denis sugere verificar a 19 

obrigatoriedade do uso da MDT na UFSM. Prof. Battesini sugere incluir as dez áreas de atuação da 20 

Engenharia de Produção definidas pela ABEPRO na revisão da norma, visto que hoje estão presente 21 

somente nove delas. Prof. Morgana comentou que a área 10 da ABEPRO refere-se ao ensino da EP, tema 22 

que não é relacionado as atividades do Engenheiro de Produção mas sim aqueles que seguem carreira 23 

acadêmica (mestrado e doutorado), por isso ela entende que devem permanecer as nove áreas como já 24 

definido na norma do TCC. Também sugere que depois de aprovada a nova norma junto ao NDE e demais 25 

estâncias, seja realizada uma apresentação da mesma aos professores do DPS para compartilhamento 26 

das informações. 1. Análise dos resultados do ENADE 2017 e encaminhamento de ações. Prof. Denis fez 27 

uma breve explanação sobre suas tentativas de acesso ao relatório do ENADE, incluindo os contatos 28 

frequentes com a PROPLAN para busca de soluções, visto que no acesso ao site do INEP, os relatórios não 29 

permitem download. Segundo a PROPLAN este problema está ocorrendo com outros cursos também e as 30 
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notas finais ainda estão em fase de normatização. Prof. Denis informa que o arquivo com as notas dos 31 

alunos nas provas, o desempenho de questão a questão e demais dados brutos e micro dados só poderão 32 

ser acessados após a divulgação desse relatório. O próximo ENADE ocorrerá em 2020. Prof. Morgana 33 

sugere a criação de um grupo de trabalho para analisar as informações e propor ações referentes ao 34 

ENADE, sugerindo como membros desse grupo o Prof. Denis e Prof. Marcelo Battesini. Indicação aceita 35 

pelo Prof. Denis e solicitada em aguardo pelo Prof. Battesini, que manifestou responder a indicação após 36 

a discussão do item proposto por ele em pauta. Ainda, Prof. Morgana cita a importância da manutenção 37 

e atualização dos indicadores do curso divulgados no site do mesmo, que contam com informações 38 

advindas do ENADE e também do SIE. 3. Assuntos gerais. Prof. Morgana informa que a lista de DCGs não 39 

está atualizada no site, conferindo com o Prof. Denis algumas das disciplinas ali informadas. Prof. Denis 40 

informa sobre a mudança no sistema de aproveitamento das disciplinas e dificuldade de manter a lista 41 

atualizada, comprometendo-se em atualizá-la. Prof. Battesini inicia a explanação do item de pauta 42 

referente ao impacto dos requisitos definidos pelo DPS para concurso docente na qualidade do ensino, 43 

incluído por solicitação do mesmo, questionando os demais membros do NDE sobre o papel dessa 44 

instância no auxílio desse processo. Entende que o NDE deveria intervir de algum modo no processo, pois 45 

professores com formações muito distintas a EP não estariam aptos a oferecer uma qualidade satisfatória 46 

ao ministrar determinadas disciplinas do currículo do curso. Prof. Morgana informa não entender como o 47 

espaço do NDE o local apropriado para discussão referentes aos critérios estabelecidos pelo DPS para 48 

concursos, em especial sobre as reuniões já realizadas e decisões já acordados em colegiado apropriado. 49 

Prof. Hoss apresenta sua opinião sobre a situação referente às reuniões anteriores do DPS e seus 50 

desdobramentos. Prof. Morgana faz a leitura do trecho referente às atribuições/habilidades esperadas 51 

dos docentes descritas no PPC do curso. Prof. Denis acredita que o NDE, nesse momento, não tem 52 

condições de atuar nessa situação específica, somente acompanhar os desfechos dos acontecimentos e, 53 

a partir de então, verificar as ações possíveis cabíveis ao NDE. Prof. Angela manifesta-se em consonância 54 

com o Prof. Denis, acreditando ser necessário aguardar e monitorar as situações que irão se concretizar 55 

a partir da realização do concurso docente. Frente ao exposto pelos demais membros do NDE, o Prof. 56 

Battesini solicita seu desligamento do grupo, relatando divergência de ideologia com o caminho 57 

entendido como ao adequado pelo NDE na tratativa referente a esse item. Prof. Morgana e demais 58 

membros do NDE aceitam o pedido de desligamento do Prof. Battesini, comprometendo-se em dar 59 

andamento ao pedido junto as estâncias cabíveis. Nada mais tendo a constar, foi lavrada a presente ata 60 

que vai assinada pelos professores presentes. 61 
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Profa. Angela Weber Righi _______________________________________________________ 

Prof. Denis Rabenschlag ________________________________________________________ 

Prof. Marcelo Battesini _________________________________________________________ 

Prof. Marcelo Hoss ____________________________________________________________ 

Profa. Morgana Pizzolato ________________________________________________________ 

 


