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Aos nove dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, às 12h e 45 min, na sala 306 do 1 

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 01/2012; 2 – Edital de 4 

ingresso/reingresso para 2012. 3 – Horários para o segundo semestre de 2012. 4 – 5 

Eleição de representantes discentes. 5 – Proposição de DCG que contemplam a 6 

obrigatoriedade das áreas de gestão da produção e gestão da qualidade conforme 7 

descrito no PPC. 6 – Pré-requisitos para as disciplinas ministradas no CGEP em 8 

2012/02. 7 – Previsão de gastos de recursos financeiros do CGEP; 8 – Assuntos 9 

gerais. Estiveram presentes os seguintes membros do colegiado: Andreas Dittmar Weise, 10 

Marcelo Hoss, Mário Luiz Santos Evangelista, Morgana Pizzolato, Camila de Mattos e 11 

Henrique Vassali. A profª. Morgana iniciou a reunião informando a ordem do dia, passando 12 

ao primeiro ponto da pauta. 1 – Leitura e aprovação da ata 01/2012. A ata foi lida e 13 

aprovada com as devidas correções. 2 – Edital de ingresso/reingresso para 2012. Foi 14 

apresentada para o grupo uma proposta para o edital de ingresso/reingresso para o curso 15 

de Engenharia de Produção para o ano de 2012. Os presentes aprovaram o edital conforme 16 

apresentado. 3 – Horários para o segundo semestre de 2012. Foi apresentado o horário 17 

para o semestre 2012/02 das disciplinas relativas aos semestres primeiro, terceiro, quinto 18 

e sétimo do curso. Os presentes aprovaram os horários conforme apresentado. Na 19 

sequencia, as disciplinas serão solicitadas aos respectivos departamentos. 4 – Eleição de 20 

representantes discentes. Foi levantada a questão da necessidade da eleição dos 21 

representantes discentes para compor o colegiado do curso. Os atuais representantes 22 

discentes sugeriram que cada semestre tenha o seu representante e que estes sejam os 23 

mesmos que participam do Diretório Acadêmico (DA). Dessa forma, a troca de 24 

representantes acontecerá quando acontecer troca de representantes da EP no DA. Com 25 

isso fica facilitada a participação dos estudantes da EP nas reuniões do colegiado, 26 

entretanto, mesmo que participem da reunião mais de um representante, os estudantes 27 

têm direito a apenas um voto. Essa proposta foi aprovada por todos os presentes. 5 – 28 

Proposição de DCGs que não contemplam a obrigatoriedade das áreas de gestão da 29 

produção e gestão da qualidade conforme descrito no PPC. Foram sugeridas duas 30 
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Disciplinas Complementares de graduação a serem solicitadas para o DPS no segundo 31 

semestre de 2012. São elas: (i) Desenvolvimento de Produtos, com 60 horas e 40 vagas; (ii) 32 

Projeto de Experimentos, com 60 horas e 40 vagas. Essa proposta foi aprovada por todos os 33 

presentes. Na sequencia, a secretária do curso dará encaminhamento da solicitação ao 34 

DERCA. 6 – Pré-requisitos para as disciplinas ministradas no CGEP em 2012/02. 35 

Foram discutidos os pré-requisitos para as disciplinas do semestre 2012/02. As disciplinas 36 

do próximo semestre e seus pré-requisitos, respectivamente, são os seguintes: MTM1021 - 37 

MTM1020; FSC1026 - FSC1025; DPS1037 - DPS1036; DPS1032 - QMC1031; ELC1031 - 38 

DPEE1024; DPS1042 - DPS1025; DPS1043 - DPS1036; DPS1044 - DPS1025; DPS1053 - 39 

DPS1039. Essa proposta foi aprovada por todos os presentes. Na sequencia, a secretária do 40 

curso dará encaminhamento ao DERCA. 7 – Previsão de gastos de recursos financeiros 41 

do CGEP. Foi apresentada para o colegiado uma previsão de investimentos com a verba de 42 

2012 do CGEP. Participação da coordenadora no ENCEP em maio; Bolsa para um aluno 43 

atuar no PROFITECS 2012; Inscrição no ENEGEP para os artigos que forem aprovados; 44 

Ônibus para levar os alunos para o ENEGEP 2012 que acontecerá em Bento Gonçalves em 45 

outubro. A proposta de gastos foi aprovada por todos os presentes. Na sequencia a 46 

coordenadora do curso dará encaminhamento conforme necessário. 8 – Assuntos gerais. 47 

Foi comunicado que acontecerá a PROFITECS 2012 nos dias 24 a 26/05/2012 e a EP 48 

participará sendo o Prof. Marcelo Hoss o responsável pela organização. O NDE identificou 49 

que a disciplina de Organização Industrial (DPS1041) tem o mesmo programa que a 50 

disciplina Projeto de Fábrica e Layout (DPS1049). Nesse sentido, foi decidido adiantar uma 51 

disciplina do nono semestre (Custos da Produção – DPS1053) enquanto se elabora um 52 

programa alternativo para a disciplina do sétimo semestre (Organização Industrial). Foi 53 

definido que o professor Mário será responsável pela condução das tratativas do Acordo 54 

Específico de Cooperação para Intercâmbio de Estudantes Brasil-México (BRAMEX) no 55 

âmbito da EP/UFSM. Foi recebido o formulário de abertura do Processo de 56 

Reconhecimento do Curso de Engenharia de Produção que deve ser encaminhado para o 57 

Procurador Educacional Institucional até quatro de junho de 2012. Nada mais tendo a 58 

constar, foi lavrada a presente ata que vai assinada por Melissa Noal da Silveira, secretária 59 

ad hoc e pela professora Morgana Pizzolato, Coordenadora do Curso de Graduação em 60 

Engenharia de Produção. 61 


