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Aos sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e onze, às 10 horas, 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 03/2011; 2 – Regras 4 

para ACG; 3 – Proposição de DCG da área da gestão da produção; 4 – Proposição de 5 

DCGs que não contemplam a obrigatoriedade das áreas de gestão da produção e 6 

gestão da qualidade conforme descrito no PPC; 5 – Assuntos gerais. Estiveram 7 

presentes os seguintes professores: Andreas Dittmar Weise, Marcelo Hoss, e Morgana 8 

Pizzolato, e a aluna Fernanda Possebon. A profª. Morgana iniciou a reunião informando a 9 

ordem do dia, passando ao primeiro ponto da pauta. 1 – Leitura e aprovação da ata 10 

03/2011. A ata foi lida e aprovada com as devidas correções. 2 – Regras para ACG. A 11 

profª. Morgana comentou sobre o envio para o DERCA das regras para ACG definidas. Foi 12 

definido que será colocado no site da EP o formulário para o requerimento do computo das 13 

ACG e também as explicações relativas a como proceder. 3 – Proposição de DCG da área 14 

da gestão da produção. Foi aprovada a criação da disciplina Sistema de Produção Enxuta 15 

como DGC para o CGEP. Essa disciplina será de 60CH e contemplará assuntos relacionados 16 

ao sistema Toyota de produção. 4 – Proposição de DCGs que não contemplam a 17 

obrigatoriedade das áreas de gestão da produção e gestão da qualidade conforme 18 

descrito no PPC. A Profª. Morgana apresentou a listagem das disciplinas propostas como 19 

DCGs para os alunos do CGEP. O grupo presente aprovou a listagem apresentada. Os 20 

próximos passos são: conversar com os departamentos envolvidos para obter a 21 

concordância deles e combinar o número de vagas disponibilizadas; passar a listagem para 22 

o DERCA; e divulgar no site a listagem bem como as regras de computo. As disciplinas são 23 

as seguintes: JUR116 - Legislação para Engenharia; DPEE1011- Instalações Elétricas e 24 

Industriais; HDS1022 Planejamento Ambiental e Territorial; HDS1023 - Fontes 25 

Alternativas de Energia; HDS1025 - Gerenciamento de Resíduos Sólidos; HDS1032 - 26 

Avaliação e Controle de Impactos Ambientais; DEM1017 - Instrumentação Industrial; 27 

ESP1009 - Princípios de Automação Industrial; CFL1018 - Projetos, Perícias, Licenciamento 28 

e Avaliação Ambiental; ELC1019 - Engenharia de Software; CAD1015 - Sistemas de 29 
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Informações; PSI175 - Estudo de Instituições I-A; CTB1062 - Contabilidade I; CIE1047 - 30 

Introdução à Econometria; ART1065 - Ergonomia/Projeto de Produto; ART1069 - Estudo 31 

da Produção Industrial; JUR1008 - Introdução ao Direito de Propriedade Intelectual; 32 

DEM1016 - Elementos de Máquinas I; CIE1048 – Econometria; ART1045 - Gestão em 33 

Desenho Industrial; DEM1030 - Metodologia de Projeto de Produtos. 5 – Assuntos gerais. 34 

(1) A Profª. Morgana apresentou a pesquisa de opinião que é realizada em todos os 35 

semestres para avaliar as disciplinas ministradas no CGEP. Também foram apresentadas as 36 

novas questões da pesquisa de opinião que já começa a ser utilizadas nesse semestre. Foi 37 

solicitado aos professores incentivarem os alunos a responderem a pesquisa, pois ela é 38 

importante para a melhoria do curso. Todos os presentes concordaram com a realização e 39 

consideraram importante e necessária a pesquisa de opinião dos alunos para a melhoria do 40 

curso. (2) A Profª. Morgana apresentou os horários programados para o próximo semestre 41 

(2012/01) e comentou que está esperando o retorno dos outros departamentos para 42 

finalizar os horários. A profª Morgana comentou que foi passado para o chefe do 43 

departamento as cargas horárias das disciplinas e os professores (2012/1 e 2012/2), 44 

sendo que no (2012/2) há uma lacuna sem sugestão de nome de professor para as 45 

disciplinas de PCP e Gestão de Operações em serviços. (3) O Prof. Marcelo Hoss levantou o 46 

questionamento sobre modificação da disciplina de Introdução a Engenharia de Produção I 47 

e a Profª. Morgana relatou que deve ser feito um planejamento dessa disciplina o qual deve 48 

ser aprovado pelo CCGEP. (4) A Profª. Morgana relatou que os convênios com as empresas 49 

para estágios estão disponíveis no site da UFSM. Para empresas que não tem convênio 50 

deve-se proceder de acordo com as normas da UFSM para estabelecimento de convênio 51 

para estágio. Nada mais tendo a constar, foi lavrada a presente ata que vai assinada por 52 

mim Ricardo da Silva Barcelos, secretário ad hoc e pela profª. Morgana Pizzolato, 53 

Coordenadora do Curso de Graduação em Engenharia de Produção. 54 


