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Aos quinze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e doze, às 9h e 18 min, na sala 306 1 

do Centro de Tecnologia, reuniu-se ordinariamente o Colegiado do Curso de Graduação em 2 

Engenharia de produção, sob a presidência da profª. Morgana Pizzolato, para deliberar 3 

sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1 – Leitura e aprovação da ata 05/2011; 2 – Convênio 4 

com a Universidade de Leipzig. 3 – Programa de Projetos com Empresas conduzidos 5 

por estudantes. 4 – Plano de Ensino das disciplinas do curso. 5 – Regras para quebra 6 

de pré-requisitos. 6 – Assuntos gerais. Estiveram presentes os seguintes professores, 7 

membros do colegiado: Andreas Dittmar Weise, Marcelo Hoss, Mário Luiz Santos 8 

Evangelista e Morgana Pizzolato. Também participou da reunião como convidado o 9 

professor Marcelo Battesini. A profª. Morgana iniciou a reunião informando a ordem do dia, 10 

passando ao primeiro ponto da pauta. 1 – Leitura e aprovação da ata 05/2011. A ata foi 11 

lida e aprovada com as devidas correções. 2 – Convênio com a Universidade de Leipzig. 12 

O Professor Andreas expôs a proposta de convênio com a Hochschule für Technik, 13 

Wirtschaft urd Kultur que poderá receber até 100 estudantes brasileiros. Estima-se que no 14 

segundo semestre de 2012, possa se iniciar o intercâmbio onde2 a 5 alunos brasileiros 15 

poderão ir a Alemanha assim como de 2 a 5 alunos alemães poderão vir ao Brasil por 16 

semestre. A professora Morgana questionou se a SAI (Secretaria de Apoio Internacional) já 17 

havia determinado quem seria o coordenador do convênio e o professor Andreas 18 

argumentou que ainda não está definido. O Professor Mário perguntou como serão os 19 

trâmites para deliberar sobre o intercâmbio, os caminhos a serem seguidos para a 20 

efetivação deste convênio. O professor Andreas finalizou dizendo que até o momento não 21 

recebeu orientações quanto aos trâmites. O Professor Mário concluiu que esse convênio 22 

favorecerá a visibilidade do curso. Os presentes aprovaram a assinatura do convênio com 23 

Hochschule für Technik, Wirtschaft urd Kultur (Universidade de Ciências Aplicadas para 24 

Tecnologia, Economia e Cultura). 3 – Programa de Projetos com Empresas conduzidos 25 

por estudantes. A professora Morgana passou a palavra ao professor Battesini que falou 26 

sobre os objetivos do programa com alunos que pudessem fazer atividades nas empresas. A 27 

empresa apresentaria uma problemática e os alunos, orientados pelos professores criariam 28 

propostas e soluções para as problemáticas apresentadas. Esse tipo de atividade pode 29 

trazer benefícios de um programa de extensão onde a UFSM, via graduação de EP, se insere 30 
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na sociedade buscando a transferência de conhecimento para a sociedade bem 31 

propriciando vivência prática aos alunos no âmbito empresarial. Propôs que pudesse haver 32 

uma listagem com os estudantes, professores e empresas que poderiam participar deste 33 

projeto havendo critérios para a participação dos alunos e que as propostas tivessem 34 

potencial para publicação. O professor Battesini expôs algumas possibilidades de 35 

nomenclatura para o projeto bem como a possível remuneração dos alunos. Após 36 

discussões, o colegiado aprovou a proposta e também definiu que os professores Battesini 37 

e Mário buscarão maiores informações para concretizar o programa. 4 – Plano de Ensino 38 

das disciplinas do curso. A professora Morgana propôs ao colegiado que avaliasse a 39 

possibilidade da obrigatoriedade da colocação dos planos de ensino no site da EP. O 40 

professor Marcelo Hoss lembrou a importância dessa prática para a comprovação da 41 

transparência na avaliação do curso pelo MEC. A professora Morgana observou que no 42 

questionário do coordenador do ENADE houve o questionamento sobre os planos de 43 

ensino. Foi proposto que os professores do DPS devem colocar no site os planos de ensino. 44 

Quanto as disciplinas de outros departamentos foi proposto que a coordenação solicite os 45 

planos para colocação no site. Para as disciplinas do DPS, essa regra passa a valer no 46 

semestre 2012/01, para os outros departamentos no semestre 2012/02. A proposta foi 47 

aprovada por unanimidade. 5 – Pré requisitos. A professora Morgana explanou que os pré 48 

requisitos para as disciplinas da EP foram instituídos neste semestre. Dessa forma, se faz 49 

necessário elaborar regras de transição para aqueles estudantes que entraram quando 50 

ainda não existiam os pré requisitos. O professor Mário perguntou como isso é 51 

administrado nos demais cursos e foi mencionado que existe a quebra de pré-requisito, e 52 

propôs limitações para as quebras de pré requisitos. O Professor Battesini sugeriu uma 53 

flexibilização desde que exista vaga e que isso se dê no processo de transição e para a 54 

disciplina em que o estudante foi reprovado. O colegiado aprovou as seguintes regras de 55 

transição: o limite para solicitar quebra de pré-requisito é uma disciplina por semestre no 56 

1° e no 2° semestres de 2012 e o estudante deve ter sido reprovado por nota. 6 – Assuntos 57 

gerais. Nada mais tendo a constar, foi lavrada a presente ata que vai assinada por Melissa 58 

Noal da Silveira, secretária ad hoc e pela professora Morgana Pizzolato, Coordenadora do 59 

Curso de Graduação em Engenharia de Produção. 60 


