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Ata 02/2015 

 

Aos sete dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, às 13h30min na sala 403 do 1 

Centro de Tecnologia, reuniu-se ordinariamente o Colegiado do Curso de Graduação em 2 

Engenharia de Produção, sob a presidência do prof. Marcelo Battesini, para deliberar sobre 3 

a seguinte ORDEM DO DIA: 1 - Aprovação da ata 01/2015; 2 - Situação atual do projeto 4 

PET da Engenharia de Produção (Prof. Cristiano Roos); 3 - Situação financeira 5 

atualizada do CGEP e programação de recursos da CPA; 4 - Calendário de reuniões do 6 

Colegiado do CGEP para 2015; 5 - Sistemática a ser adotada pela coordenação em 7 

relação a elenco de disciplinas já aceitas como equivalentes pelo CGEP; 6 - Avaliação 8 

das disciplinas DCGs propostas e revisão das aceitas pelo CGEP com base dos 9 

critérios definidos; 7 - Indicação de professores pelo coordenador das disciplinas do 10 

CGEP; 8 - Obrigatoriedade do coordenador de CGEP ministrar a disciplina de 11 

Introdução a Engenharia de Produção; 9 - Programação para o Acolhe CT 2º 12 

Semestre; 10 - Assuntos gerais. Estiveram presentes os seguintes membros do colegiado: 13 

professores Alberto Souza Schmidt, Cristiano Roos e Mário Luiz Santos Evangelista, a 14 

representante discente Stephanie de Almeida Machado, além dos alunos Fabio Ricardo 15 

Wittke e Marina de Moura Loser, representantes do DACEP. O professor Marcelo Battesini 16 

iniciou a reunião passando ao primeiro ponto da pauta. 1 - Aprovação ata 01/2015. A ata 17 

foi aprovada por unanimidade. 2 - Situação atual do projeto PET da Engenharia de 18 

Produção (Prof. Cristiano Roos).  O professor Cristiano informou que o projeto PET do 19 

CGEP está 80% concluído e questionou o colegiado sobre estabelecer uma data para 20 

conclusão ao mencionar o edital e as formas de seleção interna na própria UFSM. O 21 

professor informou que desde 2012 não é lançado edital do grupo PET, e não há 22 

perspectiva de ser aberto edital este ano. O professor Marcelo Battesini sugeriu que é 23 

interessante fazer uma apresentação em uma próxima reunião da situação atual do projeto, 24 

para que o colegiado possa contribuir com o mesmo. O colegiado aprovou essa sugestão. 3 - 25 

Situação financeira atualizada do CGEP e programação de recursos da CPA.  O TAE do 26 

CGEP, Vinícius Lüdke Nicolini, apresentou a atual situação financeira do CGEP e explicou 27 

sobre o atraso nos repasses federais de recursos e os gastos já realizados e programados. 4 28 

- Calendário de reuniões do Colegiado do CGEP para 2015. O professor Marcelo 29 
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Battesini questionou o colegiado a respeito de possíveis datas para que ocorram reuniões 30 

do colegiado e propôs que elas seguissem acontecendo nas terças-feiras, no turno da tarde. 31 

O colegiado aceitou o horário por unanimidade. 5. Sistemática a ser adotada pela 32 

coordenação em relação a elenco de disciplinas já aceitas como equivalentes pelo 33 

CGEP. O professor Marcelo Battesini explicou que o procedimento de dispensa de 34 

disciplinas por equivalência é realizado pela remessa ao departamento fornecedor da 35 

disciplina para manifestação - e que na maior parte das vezes é redundante, pois a mesma 36 

disciplina já havia sido aceita como equivalente, procedimento que em alguns casos pode 37 

demorar meses - sugerindo que o Coordenador poderia abreviar o procedimento para os 38 

casos a equivalência já havia sido concedida. O professor Battesini apresentou a tabela de 39 

equivalências atualizada até a presente data (em anexo) e pediu manifestação do colegiado 40 

a respeito. O representante dos alunos elogiou a iniciativa, que deve auxiliar a decisão no 41 

momento da matricula pelos alunos. O colegiado posicionou-se a favor da sistemática e da 42 

atualização da tabela apreciada de forma automática, sempre que houver nova disciplina 6 43 

- Avaliação das disciplinas DCGs propostas e revisão das aceitas pelo CGEP com base 44 

dos critérios definidos. O professor Marcelo informou que houve solicitação de oferta de 45 

três disciplinas DCG por professores do DPS e outra, oriunda da solicitação de aluno para 46 

inserção. O professor questionou se as disciplinas DCG deveriam ser enviadas ao NDE para 47 

análise ou se deveriam ser analisada diretamente pelo colegiado.  O colegiado decidiu 48 

solicitar parecer do NDE antes decidir. O professor iniciou a segunda questão da pauta, 49 

referente à revisão das disciplinas aceita pelo CGEP. O professor propôs solicitar ao NDE a 50 

revisão das DCG’s aceitas antes da definição de critérios objetivos para sua aceitação, que 51 

deve indicar as que devem ou não continuar sendo oferecidas. O colegiado aceitou a 52 

solicitação. 7 - Indicação de professores pelo coordenador das disciplinas do CGEP. O 53 

professor Marcelo Battesini solicitou posicionamento quanto a manutenção de duas 54 

decisões anteriores do Colegiado, referentes ao item 7 e 8 da pauta do dia. Em relação ao 55 

item 7 da pauta, foi resgatado e lido o item 11 da pauta da Ata 03/2013 do CCGEP, que 56 

define que as disciplinas Introdução a Engenharia de Produção I; Seminário de Integração 57 

Curricular; TCC; Planejamento Industrial e Estágio devem ter o docente indicado pelo 58 

colegiado. O colegiado, unanimemente, se manifestou pela manutenção da decisão anterior, 59 

ou seja, o Colegiado deve indicar os docentes das disciplinas referidas. 8 - 60 
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Obrigatoriedade do coordenador de CGEP ministrar a disciplina de Introdução a 61 

Engenharia de Produção. O professor Battesini mostrou que na mesma referida Ata 62 

03/2013 do CCGEP há a indicação de que o coordenador deve ministrar a disciplina de 63 

Introdução a Engenharia de Produção, podendo também dividir a oferta da disciplina com 64 

um colega que integre o colegiado do CGEP. O professor Battesini sustentou que em 65 

situação de reingresso de um número maior de discentes, seria necessário ofertar duas 66 

turmas de Introdução a Engenharia de Produção I, o que acarretaria dificuldade com os 67 

encargos didáticos do Coordenador. O professor Alberto se manifestou pela manutenção 68 

dessa decisão por entender que o coordenador tem um papel fundamental na integração do 69 

mesmo com os alunos ingressantes e obriga a presença dos coordenadores frente aos 70 

alunos já no momento inicial do curso. De acordo com o professor, esta política está 71 

cobrindo uma falha de gerenciamento dos cursos. O professor Cristiano se mostrou 72 

favorável a revisão da questão e sugeriu colocar a regra em votação. O professor Mario 73 

opinou que não é necessário que o coordenador ministre a disciplina, podendo ser 74 

ministrada por qualquer professor competente. A aluna Stephanie opinou que o professor 75 

tem que ser capaz de estimular os alunos a respeito do curso, independente do cargo de 76 

coordenador. O professor Cristiano sustentou a importância da presença do coordenador 77 

durante a disciplina, porém ressalta que o encargo docente da disciplina DPS1028 não 78 

precisaria necessariamente ser atribuído ao coordenador oferta. Ele entende que o 79 

coordenador deveria se apresentar aos alunos na primeira ou primeiras aulas. Após a 80 

discussão, foi decidido que a questão será reapresentada na próxima reunião do colegiado. 81 

9 - Programação para o Acolhe CT 2º Semestre. O professor Marcelo Battesini informou 82 

que o CT pretende continuar com o evento Acolhe CT no segundo semestre e pediu aos 83 

alunos que estejam envolvidos com isso. O professor solicitou que os alunos comecem a 84 

pensar no planejamento do evento pelo nosso curso e pediu aos professores que também 85 

tragam colaborações. 10 - Assuntos gerais. Iniciando os assuntos gerais, o aluno Fabio 86 

informou que o DACEP está trabalhando na criação da SADEP, fazendo o planejamento 87 

estratégico e captando patrocínios. Informou também que, em relação às atrações, estão 88 

priorizando pessoas de Santa Maria e salientou que algumas negociações com empresas 89 

para visitas técnicas já foram realizadas. O professor Marcelo Battesini sugeriu que haja um 90 

professor responsável pela SADEP e que ele registre o evento como projeto em nome do 91 
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curso. Continuando a pauta, o professor Marcelo Battesini informou a forma de trabalho da 92 

secretaria do CGEP e pediu que os responsáveis discentes divulguem a mesma, 93 

principalmente em relação às solicitações de dispensa de disciplinas. Nada mais tendo a 94 

constar, foi lavrada a presente ata que vai assinada por Vinícius Lüdke Nicolini, secretário 95 

do Curso de Graduação em Engenharia de Produção e pelo professor Marcelo Battesini, 96 

Coordenador do Curso de Graduação em Engenharia de Produção. 97 


