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Aos dez dias do mês de outubro do ano de dois mil e onze, às 8h30min, na sala 216 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 02/2011; 2 – Assuntos 4 

gerais. Estiveram presentes os seguintes professores: Andreas Dittmar Weise, Marcelo 5 

Hoss, Mário Luiz Santos Evangelista e Morgana Pizzolato. A profª. Morgana iniciou a 6 

reunião informando a ordem do dia, passando ao primeiro ponto da pauta. 1 – Leitura e 7 

aprovação da ata 02/2011. A ata foi lida e aprovada com as devidas correções. 2 – 8 

Assuntos gerais. A profª. Morgana questionou para que data está prevista a próxima 9 

reunião relativa ao Planejamento Estratégico do curso de Engenharia de Produção, e o prof. 10 

Mário sugeriu que a mesma ocorra dia 24 de outubro. O prof. Marcelo Hoss ressaltou a 11 

importância de o Planejamento Estratégico estar alinhando com o Plano de 12 

Desenvolvimento Institucional (PDI). O prof. Mário se comprometeu a informar aos 13 

membros do Colegiado os pontos principais do PDI. A profª. Morgana informou que 14 

recebeu o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) atualizado, que foi retirado na PROGRAD, e 15 

que foi feita uma cópia de segurança digital. O prof. Marcelo Hoss informou que foi feito um 16 

mapeamento dos laboratórios que têm interação com o curso, em que se pode observar 17 

uma utilização dos mesmos somente pelos alunos do primeiro ao quinto semestres. 18 

Ressaltou ainda que nas disciplinas do núcleo específico de conteúdos não está prevista sua 19 

utilização. Sugeriu ainda, a elaboração de projetos que contemplem a criação de 20 

laboratórios para estas disciplinas, mesmo que a longo prazo, e que, em um primeiro 21 

momento, fosse disponibilizado pelo menos um laboratório informatizado. O prof. Andreas 22 

comentou que se faz necessária uma maior integração entre o curso de Graduação e a Pós-23 

Graduação, visto que alguns recursos podem ser compartilhados entre ambos. O prof. 24 

Mário expôs que, independentemente de os laboratórios não estarem previstos no PPC, 25 

devem ser pleiteados em função das avaliações do Ministério da Educação. A profª. 26 

Morgana informou que será pago a alguns alunos uma bolsa para participação no Encontro 27 

Gaúcho de Empresas Juniores, totalizando R$ 1.260,00. Expôs ainda que os livros que 28 

foram solicitados pela Coordenação do curso serão recebidos pela biblioteca setorial a 29 
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partir de dezembro de 2011. A seguir, a profª Morgana demonstrou uma planilha com os 30 

valores gastos nas atividades do Curso, para fins de prestação de contas. Discutiu-se ainda 31 

o quadro de disciplinas a serem solicitadas para o primeiro semestre letivo de 2012, bem 32 

como a quem cada uma delas seria atribuída. DPS1029 e DPS1039: prof. Mário; DPS1036 e 33 

a DCG Produção Enxuta: prof. Marcelo Hoss; DPS1030 e DPS1040: profª. Morgana; 34 

DPS1033: prof. Miguel; DPS1025 e DPS1038: prof. Marcelo Battesini. O prof. Marcelo Hoss 35 

sugeriu que os representantes do Colegiado atendessem ao convite da prefeitura de Santa 36 

Maria, e realizassem uma visita em função de seus representantes terem participado do 37 

evento “Melhorando a Produção”, bem como para estreitar laços para futuros estágios e/ou 38 

convênios. O prof. Mário sugeriu que fossem criados e impressos folders para o evento 39 

Profitecs. A profª. Morgana informou sobre as normas do estágio curricular obrigatório, e 40 

propôs que o mesmo não tenha uma defesa tradicional, sem a formação de banca 41 

examinadora, e ainda, que a nota do estágio seria composta pela avaliação do orientador e 42 

do tutor. Expôs ainda que do trabalho de conclusão de curso deverá resultar um artigo. O 43 

prof. Marcelo Hoss fez uma breve explanação sobre a semana acadêmica integrada – 44 

ProQuiMec – a ser realizada entre os dias 8 e 10 de novembro. O prof. Andreas sugeriu que 45 

a Abepro Jovem fosse convidada a participar da semana acadêmica, o que foi considerado 46 

por todos. Nada mais tendo a constar, foi lavrada a presente ata que vai assinada por 47 

Ricardo da Silva Barcelos, secretário ad hoc e pela profª. Morgana Pizzolato, Coordenadora 48 

do Curso de Graduação em Engenharia de Produção. 49 


