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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 3/2019 

 

Ao décimo sexto dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, às 13h30 horas, na sala 403 do 1 

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

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

DIA: 1. Análise de DCG solicitadas por alunos; 2. Análise da atual norma para ACG; 3. Análise dos 4 

questionários e simulados do ENADE; 4. Assuntos gerais. Estiveram presentes os professores Álvaro Luiz 5 

Neuenfeldt Júnior, Angela Weber Righi, Denis Rabenschlag e Morgana Pizzolato. 1. Análise de DCG 6 

solicitadas por alunos: A Prof. Morgana Pizzolato iniciou a reunião com a análise individual de cada DCG 7 

solicitada pelos alunos, verificando o programa de cada disciplina e discutindo com os demais membros 8 

sobre a aprovação ou não da mesma. Sendo assim, o parecer do NDE referente as DCGs e que será 9 

encaminhado ao Colegiado do Curso para análise é: i) CAD1029 (Administração da qualidade) - Negada 10 

por não aprofundar o conteúdo,  visto que o mesmo é tratado em 3 disciplinas obrigatórias do curso de 11 

E; ii) ELC1111 (Circuitos digitais I) - Negada por não aprofundar nenhuma área dos conteúdos específicos 12 

e profissionalizantes da EP segundo áreas da ABEPRO; iii) EGP1014 (Desenho digital para engenharia 13 

elétrica - Negada por não aprofundar nenhuma área dos conteúdos específicos e profissionalizantes da 14 

EP segundo áreas da ABEPRO; iv) CIE1012 (Economia industrial) - Aprovada por aprofundar área dos 15 

conteúdos específicos e profissionalizantes da EP segundo sub-áreas da ABEPRO, a saber: 3.5 – Teoria dos 16 

Jogos 6.1 Gestão da Estratégia e organização 7.1 Gestão Econômica; v) CTB1100 (Finanças empresariais) 17 

- Aprovada por aprofundar área dos conteúdos específicos e profissionalizantes da EP segundo subáreas 18 

da ABEPRO, a saber: 7.1 Gestão Econômica 7.3 Gestão de Investimentos 7.4 Gestão de Riscos; vi) 19 

DEM1061 (Meio ambiente, energia e sustentabilidade) - Aprovada por aprofundar área dos conteúdos 20 

específicos e profissionalizantes da EP segundo áreas da ABEPRO, a saber: 9 – Engenharia de 21 

Sustentabilidade; vii) EPG1019 (Noções de geometria descritiva) - Negada por não aprofundar nenhuma 22 

área dos conteúdos específicos e profissionalizantes da EP segundo áreas da ABEPRO; viii) PSI1027 23 

(Psicologia organizacional) - Aprovada por aprofundar área dos conteúdos específicos e 24 

profissionalizantes da EP segundo áreas da ABEPRO, a saber: 6 – Engenharia Organizacional; e, iv) 25 

CAD1114 (Varejo e serviços) - Aprovada por aprofundar área dos conteúdos específicos e 26 

profissionalizantes da EP segundo áreas da ABEPRO, a saber: 1 – Engenharia de Operações e Processos da 27 

Produção.  2. Análise da atual norma para ACG: A análise da referida norma evidenciou a necessidade de 28 

atualização dos itens a serem considerados como ACGs segundo artigo 18 da Resolução 025/2017, que 29 

tem proposta parcial de alteração conforme Apêndice A desta ata. Para a sequência do trabalho referente 30 
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às adequações necessárias a norma, foi elencando um grupo de trabalho composto pelo Prof. Álvaro e 31 

Prof. Angela, que deverão apresentar uma versão mais robusta do documento para discussão na próxima 32 

reunião do NDE, agendada para 13 de setembro de 2019. 3. Análise dos questionários e simulados do 33 

ENADE: O Prof. Álvaro apresentou uma análise preliminar e breve dos resultados obtidos a partir do 34 

questionário simulado respondido por oito alunos inscritos no ENADE 2019. De um modo geral os 35 

resultados foram semelhantes ou piores que os obtidos na edição de 2017. Dando seguimento as ações 36 

preparatórias para o ENADE 2019, foi atualizada a lista de alunos participantes do exame e 37 

reencaminhado e-mail a todos solicitando participação nas ações através do preenchimento dos 38 

questionários e prova simulada. Ainda, foi incluída uma fala da Prof. Morgana referente a itens do 39 

questionário na apresentação comemorativa aos 10 anos do Curso de Engenharia de Produção na UFSM, 40 

que ocorrerá em 21 de agosto de 2019. Nada mais tendo a constar, foi lavrada a presente ata que vai 41 

assinada pelos professores presentes. 42 

 

 

 

 

Prof. Álvaro Luiz Neuenfeldt Júnior ________________________________________________________ 

Profa. Angela Weber Righi _______________________________________________________________ 

Prof. Denis Rabenschlag _________________________________________________________________ 

Prof. Marcelo Hoss ___AUSENTE__________________________________________________________ 

Profa. Morgana Pizzolato ________________________________________________________________ 
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APÊNDICE A 
 

Revisão preliminar Norma ACG - versão 1 

 

 
 

   

Participação em eventos acadêmicos na área da engenharia de 
produção 

100  

Atividades de extensão (bombaja, empresa júnior, projetos de 
extensão; .... 

  

Estágios extracurriculares 100  

Atividades de iniciação científica e de pesquisa   

Publicação de trabalhos 20  

Participação em órgãos colegiados   

Participação em movimento estudantil, mediante 
comprovação através de declaração da diretoria do respectivo 
DA ou do DCE. 

  

Empresa Júnior   

Atividades de ensino (monitoria subsidiada ou não, projetos 
de ensino que envolvam promoção de eventos e cursos) 

  

 

 


