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Ata 02/2014 

 

Aos onze dias do mês de abril do ano de dois mil e quatorze, às 10h na sala 403 do Centro 1 

de Tecnologia, reuniu-se extraordinariamente 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 – Aprovação da ata reunião 01/2014; 2 – Reforma 4 

curricular recomendada pelo NDE; 3 – Nomear comissão de ACG; 4 - Ingresso na 5 

EP/UFSM pelo SISU; 5 – Assuntos Gerais. Estiveram presentes os seguintes membros do 6 

colegiado: os professores Andreas D. Weise, Marcelo Hoss, Alberto S. Schmidt, o técnico 7 

administrativo Vinícius L. Nicolini, e os alunos Rodrigo S. Bender (titular), Patrícia C. Barro, 8 

Marcos Antonio Dal Piaz (substituindo o representante discente Leonardo Ziegler), além do 9 

representante do DACEP, Marcos Lucas de Oliveira. A profª. Morgana iniciou a reunião 10 

informando a ordem do dia e passando para o primeiro ponto da pauta1 – Aprovação da 11 

ata reunião 01/2014. A ata foi lida e aprovada sem alterações. 2 – Reforma curricular 12 

recomendada pelo NDE. A professora Morgana apresentou a recomendação do NDE da 13 

ata 02/2014 para alteração no currículo do curso de graduação em Engenharia de 14 

Produção. Essa reforma tem como objetivo atender a resolução CFE 10/1977 (em anexo), 15 

que determina que os cursos de graduação em Engenharia de Produção tenham disciplinas 16 

relacionadas a Ergonomia e Desenvolvimento de Produtos. Dessa forma, o NDE propõe a 17 

seguinte modificação: acrescentar ao currículo as disciplinas DPS1071 – ergonomia e 18 

DPS1067 – Desenvolvimento de Produto; também recomenda retirar do currículo as 19 

disciplinas DPS1040 – Ferramentas da Qualidade e DPS1041 – Organização Industrial 20 

, que traz como principais mudanças a alteração na disciplina DPS1054, a retirada das 21 

disciplinas DPS1040 e DPS1041 do projeto pedagógico do curso, e a obrigatoriedade das 22 

até então DCG’s DPS1071 e DPS1067. A professora Morgana mostrou que, com a reforma, a 23 

disciplina DPS1054 passaria a se chamar “Projeto Integrado em EP”. O Professor Andreas 24 

explicou que a disciplina aplicaria o projeto iniciado pelos alunos na disciplina “Projeto de 25 

Fábrica e Layout” em todas as áreas de atuação profissional, sendo cada área enfatizada em 26 

uma unidade da disciplina. O aluno Marcos sugeriu que a disciplina de Ergonomia fosse 27 

oferecida no 6º semestre e Desenvolvimento de Produtos no 7º. O colegiado concordou 28 

com a alteração, porém o professor Marcelo Hoss sugeriu que o NDE analisasse a proposta. 29 

A professora Morgana recomendou que, no momento que for efetuada a mudança no 30 
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currículo, haja um “de acordo” do NDE. Ficou decidido que será feita, nas mídias do curso, a 31 

recomendação para os alunos cursarem as duas disciplinas. 3 – Nomear comissão de ACG. 32 

A professora Morgana lembra o colegiado que o professor Andreas ficou responsável de 33 

indicar a comissão de avaliação dos requerimentos de ACG. O professor Andreas indicou o 34 

professor Miguel e o aluno Leonardo Huber para compor a comissão. A composição da 35 

comissão foi aprovada por unanimidade. 4 - Ingresso na EP/UFSM pelo SISU. O professor 36 

Marcelo Hoss iniciou a pauta explicando como funciona o SISU. Ele explicou que, caso se 37 

decida utilizar o SISU como forma de ingresso, precisa ser definido o percentual de alunos 38 

que entrará no curso por este meio. O professor enfatizou que, utilizando-se dessa forma de 39 

ingresso, aumentaria o número de alunos do curso. A professora Morgana enfatizou que o 40 

SISU abriria as portas do curso para alunos do Brasil todo. O professor Alberto, por sua vez, 41 

salientou que é grande o número de evasão de alunos ingressantes pelo SISU. O professor 42 

Marcelo recomendou ofertar uma pequena porcentagem de vagas pelo SISU, por alguns 43 

anos, para fazer uma experiência. O ingresso pelo SISU foi aprovado e, por votação, foi 44 

decidido que 8% das vagas serão destinadas a essa forma de ingresso, diminuídas das 45 

vagas destinadas ao vestibular.  5 – Assuntos Gerais. A professora Morgana iniciou os 46 

assuntos gerais mostrando a agenda da avaliação do curso pelo MEC, que determina quem 47 

serão os avaliadores e a programação. Seguindo os assuntos gerais, o aluno Marcos 48 

comentou que os alunos do 8º semestre do curso estão descontentes como a disciplina 49 

Programação da Produção II, devido ao fato de não estar sendo seguida a ordem do 50 

ementário da disciplina. O professor Hoss comentou que talvez esse professor esteja 51 

seguindo a nova súmula do NDE. O professor Alberto sugere reunir os professores da área 52 

para analisar o caso. O colegiado concordou com essa ação. Nada mais tendo a constar, foi 53 

lavrada a presente ata que vai assinada por Vinícius Lüdke Nicolini, secretário do Curso de 54 

Graduação em Engenharia de Produção e pela professora Morgana Pizzolato, 55 

Coordenadora do Curso de Graduação em Engenharia de Produção. 56 


