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Aos treze dias do mês de setembro do ano de dois mil e doze, às 10h na sala 403 do Centro 1 

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 da reunião 03/2012; 2 4 

– Apresentação da secretária do curso e dos novos representantes discentes; 3 – 5 

Marcar retomada da elaboração do planejamento estratégico; 4 – Mapeamento dos 6 

processos da coordenação do curso; 5 – Pré-requisitos das disciplinas de Gestão 7 

Ambiental, de Empreendedorismo, de Pesquisa Operacional e de Gestão de Serviços; 8 

6 - Indicadores do CGEP e divulgação; 7 – Assuntos gerais. Estiveram presentes os 9 

seguintes membros do colegiado: Andreas Dittmar Weise, Marcelo Hoss, Mário Luiz Santos 10 

Evangelista e Morgana Pizzolato, Hedley Colman Machado Lemos, Rodrigo Follmer e 11 

Andréia Lucimar Silva de Lima. A profª. Morgana iniciou a reunião informando a ordem do 12 

dia, passando ao primeiro ponto da pauta. 1 – Leitura e aprovação da ata da reunião 13 

03/2012. A ata foi lida e aprovada sem alterações. 2 – Apresentação da secretária do 14 

curso e dos novos representantes discentes. Houve a apresentação dos discentes 15 

presentes Hedley Lemos e Rodrigo Folmer e comunicado a ausência do discente Marcos, foi 16 

explicado o processo de eleição onde há três representantes, sendo cada um de semestres 17 

de ingresso diferentes, mas só tem direito de um voto válido no colegiado e que estes 18 

alunos divulgam os assuntos e deliberações aos demais discentes do curso. Há previsão 19 

para eleição do representante da 4ª turma em setembro, mas será aguardado o início do 20 

semestre. 3 – Marcar retomada da elaboração do planejamento estratégico. O 21 

professor Mário apresentou o planejamento estratégico (PE) do CGEP acessando as 22 

informações no site do curso (missão, visão, etc.). O Prof. Andreas comentou que os alunos, 23 

na disciplina Gestão Estratégica da Produção, realizarão como exercício os passos inicias do 24 

PE referentes ao curso. O resultado será trazido ao colegiado.  O prof. Mário comentou que 25 

a próxima etapa do PE seria a análise do ambiente (interno e externo). A prof. Morgana 26 

questionou a possibilidade do PE ser concluído até o final do ano e o prof.. Mário respondeu 27 

que sim. Foi sugerido que a retomada do PE seja realizada juntamente com um grupo de 28 

discentes. Os respresentantes discentes ficaram responsáveis por convidar mais dois 29 

colegas de cada semestre.  Foi marcada uma reunião de trabalho no dia 18/09/12 às 14h 30 
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com os professores do colegiado juntamente com esse grupo de discentes. 4 – 31 

Mapeamento dos processos da coordenação do curso. A prof. Morgana expôs aos 32 

presentes que será realizado o mapeamento dos processos referentes à coordenação e 33 

secretaria do curso de Engenharia de Produção, sendo o primeiro processo a ser mapeado 34 

referente as ACGs- Atividades Complementares de Graduação e o prazo estabelecido para 35 

entrega deste mapeamento é 01/10/2012. 5 – Pré-requisitos de Gestão Ambiental, de 36 

Empreendedorismo, de Pesquisa Operacional e de Gestão de Serviços. A prof. 37 

Morgana apresentou o questionamento da prof. Janis Elisa Ruppenthal sobre o pré-38 

requisito da disciplina de DPS1035 – Gestão Ambiental, por unanimidade, o CCGEP decidiu 39 

que a DPS1035 não terá pré-requisito. Da mesma forma, a professora Janis também 40 

solicitou análise da disciplina DPS1034 - Empreendedorismo, neste caso o prof. Marcelo 41 

sugeriu que fosse adiada a discussão para a próxima reunião do Núcleo Docente 42 

Estruturante já que haverá uma restruturação no currículo que envolverá essa disciplina. 43 

Foi votado e por unanimidade a DPS1034 não terá pré-requisito. Também foi apresentado 44 

o questionamento da professora Leoni Pentiado Godoy sobre o pré-requisito da disciplina 45 

DPS1043 – Gestão em Operações e Serviços que deveria ser a disciplina DPS1031 - PO 46 

Aplicada. O prof. Marcelo sugeriu que a DPS1043 tivesse como pré-requisito a disciplina 47 

DPS1024 – Sistema de Produção I. O CCGEP aprovou, que o pré-requisito da DPS1043 seja a 48 

DPS1024, por unanimidade. A professora Morgana sugeriu que a MTM1039 – Álgebra B 49 

seja pré-requisito para a DPS1031 – PO, foi aprovada por unanimidade. 6 - Indicadores do 50 

CGEP e divulgação. O prof. Marcelo explicou a lógica que sustenta os indicadores 51 

propostos (monitoramente do desempenho do curso). Os indicadores são divididos em sete 52 

grupos, da seguinte forma: (i) Evasão – desistência dos estudantes do curso (motivos); 53 

medida semestralmente. (ii) Aprovação – reprovação dos estudantes por disciplina 54 

(frequência e notas); medido no final de cada semestre. (iii) ENADE – Desempenho do 55 

curso perante o MEC e concorrência; medido a cada triênio. (iv) Atratividade – capacidade 56 

do curso em atrair novos estudantes (densidade do vestibular); medido anualmente após o 57 

vestibular. (v) Situação dos estudantes – capacidade do curso em alocar os estudantes em 58 

atividades como projetos de pesquisa e extensão, estágios extracurriculares, intercâmbio, 59 

empresas juniores. (VI) Satisfação com as disciplinas do curso – pesquisa de satisfação 60 

realizada em todas as disciplinas (professor, conteúdo, infraestrutura básica); medido 61 

semestralmente. (vii) Satisfação dos estudantes com curso e com a UFSM – medido por 62 
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meio do mecanismo da CPA/UFSM, adaptado para o contexto do curso; medida 63 

anualmente. A prof. Morgana apresentou os resultados parciais de indicadores já coletados. 64 

Esses indicadores vão ao encontro do PE, entretanto precisam ser discutidos coletivamente 65 

pelo colegiado ao longo do processo do PE. 7 – Assuntos gerais.  Foi solicitado a secretaria 66 

do curso levantamento sobre quais projetos os alunos do curso de Engenharia de Produção 67 

estão envolvidos e quais estão realizando estágios extra curriculares e os locais de 68 

realização destes, com prazo para entrega deste levantamento estipulado para o  dia 69 

01/10/2012. A professora Morgana enviará aos professores do DPS – Departamento de 70 

Engenharia de Produção, e-mail solicitando que o plano de ensino seja disponibilizado aos 71 

alunos, e comentou sobre a avaliação dos professores dos outros departamentos 72 

vinculados ao curso de engenharia de produção. Sobre o ENEGEP, ficou acordado que 73 

haverá uma reunião, mais próxima ao evento, com os alunos participantes para tratar 74 

assuntos referentes à viagem, ficando como responsáveis por esta a secretária do curso 75 

Andréia Lima e o discente Hedley Lemos. Foi apresentada pela prof. Morgana, aos demais 76 

membros do Colegiado a nova identidade visual do curso de Engenharia de Produção, já 77 

dispoível no site, realizada pela empresa júnior Projetar do curso de Design da UFSM. Nada 78 

mais tendo a constar, foi lavrada a presente ata que vai assinada por Andréia Lucimar Silva 79 

de Lima, secretária do curso de Engenharia de Produção e pela professora Morgana 80 

Pizzolato, Coordenadora do Curso de Graduação em Engenharia de Produção. 81 


