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No vigésimo sétimo dia do mês de março do ano de dois mil e dezessete, às 13h30min na

sala  403  do  Centro  de  Tecnologia,  reuniu-se  ordinariamente  o  Colegiado  do  Curso  de

Graduação em Engenharia de Produção, sob a presidência do professor Marcelo Battesini,

para deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA:  1. Aprovação da ata anterior e ata da

reunião geral 2017; 2.  Informes (Eleição do Coordenador,  encaminhamento sobre

alunos em jubilamento, migração  dos alunos ainda vinculados ao PPC 2009 para o

PPC 2016, situação financeira CPA e IDR, decisão da prof. Morgana de não ministrar

mais a disciplina de TCC II. Livros do CGEP solicitados para compra e sua situação

junto a Biblioteca.);  3.  Semana Acadêmica 2017; 4.  Definição do representante do

CGEP no ENCEP; 5. Reunião Geral 2017; 6. Eleição dos representantes discentes; 7.

Recursos  do CGEP (IDR e CPA);  8.  Adequação do curso a Resolução 042/2016;  9.

Discussão  da  dinâmica  das  disciplinas  DPS1107  e  DPS1108;  10.   Vagas  não

preenchidas  em  2017  no  CGEP;  11  -  Assuntos  Gerais.  Estiveram presentes  os

professores  Cristiano  Roos,  Angelica  Alebrant  Mendes,  Denis  Rasquin  Rabenschlag  e

Roberto  Portes  Ribeiro,  além  do  representante  do  Diretório  Acadêmico  João  Francisco

Mozzaquatro Wendt como convidado. O professor Marcelo Battesini coordenou a reunião e

passou ao primeiro item de pauta.  1 - Aprovação da ata anterior. A ata foi aprovada por

unanimidade.  2.  Informes  (Eleição  do  Coordenador,  encaminhamento  alunos  em

jubilamento, migração  dos alunos ainda vinculados ao PPC 2009 para o PPC 2016,

situação financeira CPA e IDR, decisão da prof.  Morgana de não ministrar mais a

disciplina de TCC II. Livros do CGEP solicitados para compra e sua situação junto a

Biblioteca.);  Iniciando a pauta, o professor Marcelo Battesini informou que foi aberto o

processo de escolha do novo coordenador do curso e que houve a homologação dos nomes

para  concorrer  a  coordenador  do  curso,  como  manda  o  regulamento  do  certame.  Em

relação ao encaminhamento dos alunos que jubilarão em 2017/01, o professor Battesini

informou  que  foi  recebido  e-mail  da  CAED  solicitando  que  o  CGEP  atendesse  a

Resolução.33/2015referente  ao  jubilamento  de  alunos.  O  professor  informou  que  o

processo já havia sido realizado, e foram encaminhados os memorandos à PROGRAD. O

professor Cristiano sugeriu deliberar sobre as ações relacionadas a Resolução 033/2015 na

próxima reunião do CCGEP.  O colegiado aceitou a sugestão.  Em relação à migração dos
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alunos de PPC, o professor Battesini informou que no fim do semestre terá que ser efetuada

essa ação com todos os alunos que ainda não estão no PPC 2016.  O professor Marcelo

lembrou que existe  uma  exceção,  que é  a  aluna  Jaíne  Koschek que cursará  um ano de

estágio e gostaria de se formar pelo PPC 2009, pois já terá cursado todo o currículo 2009.

Seguindo os informes, o prof. Battesini informou que a prof. Morgana não gostaria mais de

ministrar a disciplina de TCC II e que, com isso, será necessária a indicação colegiada de um

novo nome para ministrar a disciplina no próximo semestre. Finalizando os informes, Em

relação a bibliografia do curso, o professor Cristiano informou que foi feito um estudo dos

livros do curso, em todas bibliotecas do campus, e que foi realizado o pedido de compra de

livros  faltantes.  O  professor  informou  que  o  bolsista  do  LECAP,  Luiz  Filipe  Baso,  está

realizando a verificação dos livros que e se foram efetivamente adquiridos como solicitado

e, em caso negativo, produzindo uma nova lista de compras. 3. Semana Acadêmica 2017.

O  professor  Battesini  informou  que  o  CGEP  apoiou  a  SADEP  com  duas  bolsas  para

organização,  além de custear  as passagens de  ônibus e  hospedagem de palestrantes.  O

professor Battesini informou que foi realizado acordo com a Direção do CT, que custeará

valor  equivalente  a  estas  despesas  com  a  SADEP  quando  da  realização  da  viagem  ao

ENEGEP, podendo assim o CGEP arcar com as despesas relativas à SADEP. Após, o aluno

João  falou  apresentou  a  programação  da  SADEP,  que  já  está  fechada.  Os  professores

Battesini,  Hoss e outros parabenizaram os alunos pela organização e pela tradição de a

SADEP ser totalmente organizada pelos alunos.  4. Definição do representante do CGEP

no ENCEP.  O professor Marcelo Battesini  informou que o assunto foi debatido na última

reunião do CGEP e se prontificou para  participar  do evento.  O  colegiado aceitou a  sua

indicação  do  representante  do  CGEP  no  evento.  5.  Reunião  Geral  2017.  O  professor

Battesini  informou que no dia 19 de abril  ocorreu a  segunda reunião geral  do curso e

solicitou ao colegiado uma manifestação sobre o evento e a possibilidade/necessidade de

realização  no  futuro.  O  colegiado  foi  unânime  que  as  reuniões  gerais  devem continuar

ocorrendo anualmente, na segunda semana de aula. Na sequência o colegiado aprovou a ata

da reunião geral ocorrida no mês de abril, que segue em anexo a essa ata.  6. Eleição dos

representantes discentes.  O professor Battesini informou que periodicamente ocorre a

renovação dos representantes discentes. O professor explicou que isto ocorre normalmente

no momento em que um coordenador é eleito (de dois em dois anos), uma vez que ele
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precisa eleger os membros do colegiado e, consequentemente, os representantes discentes.

Dessa forma, ficou entendido que o DACEP organizará a mobilização dos alunos para essas

eleições,  e  que a coordenação criará o edital  regulamentando o processo e receberá as

inscrições  dos  representantes  discentes.  7.  Recursos  do  CGEP  (IDR  e  CPA).  Foram

apresentados os recursos disponíveis ao CGEP tanto do IDR quanto do CPA. O secretário

Vnícius informou a situação financeira do curso no IDR e o professor Battesini explicou a

forma como o curso recebe os recursos do CPA, bem como que já foram informados, ao

representante  da CPA no CT,  os  percentuais  a  serem gastos  (em relação  ao  total  a  ser

disponibilizado ao CGEP, anda não divulgado) sendo eles: Eixo 1 – Planejamento e Avaliação

Institucional (Não há previsão de gasto); Eixo 2 – Desenvolvimento Institucional (Não há

previsão de gasto); Eixo 3– Políticas Acadêmicas (50% do valor programado para o CGEP);

Eixo  4  –  Políticas  de  Gestão  (10%  do  valor  programado  para  o  CGEP);  Eixo  5  –

Infraestrutura  (40%  do  valor  programado  para  o  CGEP).  8.  Adequação  do  curso  a

Resolução  042/2016.  O  professor  Battesini  informou  que  houve  uma  reunião

departamental em que foi eleita uma comissão para discutir o assunto, e informou que o

professor Cristiano foi o eleito. O professor Cristiano explicou que, para evitar desgaste com

os professores que ministram as disciplinas, foi conversar com os docentes e informou que

eles  aceitaram  a  adequação.  A  seguir  informou  o  funcionamento  da  oferta  pela  nova

resolução, onde cada professor-orientador tem uma turma específica. O professor propôs

ao colegiado a deliberação de que a lista de turmas por professores-orientadores seja fixa

ao longo do tempo. Cada professor teria uma turma específica todo semestre,  que seria

determinada por  ordem alfabética.  Os  professores que ingressassem posteriormente no

CGEP, seguiriam a ordem das turmas. O colegiado aprovou por unanimidade a proposição

do prof. Cristiano.  9. Discussão da dinâmica das disciplinas DPS1107 e DPS1108.  O

professor  Cristiano  explicou  que  o  professor  Mário  Evangelista  realiza  um  trabalho

praticamente  voluntário  coordenando  a  disciplina  de  de  estágio,  recebendo  apenas  um

bônus de horas não computado pelo DPS. O professor Cristiano informou o desejo do prof.

Mário  em permanecer  na disciplina  de estágio  e  que seria  necessário  indicar  um novo

professor  para  o  próximo  semestre,  bem  como  que  levaria  ao  DPS  a  deliberação  do

colegiado do CGEP. O professor Cristiano sugeriu também que haja alteração nas normas de

estágio e TCC, explicitando melhor a função do coordenador das disciplinas. O professor
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Battesini  sugeriu  que,  em vez  de  deliberar  a  pauta,  seja  antes  realizado  um estudo  da

norma de TCC, criando o papel do coordenador de TCC II.  Foi deliberado encaminhar a

discussão ao NDE.  10.  Vagas não preenchidas em 2017 no CGEP. O professor Battesini

informou que o curso possui 6 vagas não preenchidas, pelo informado pela PROGRAD, e

que, dessa forma, no semestre vigente será realizado o processo de reingresso. O professor

battesini lembrou que no processo anterior houve priorização de alunos oriundos de outras

engenharias. Dessa forma, o professor Battesini sugeriu que deve haver uma comissão para

realizar  o  processo  de  reingresso  compota  pelos  professores  que  já  participaram  do

processo anterior, além de algum membro da comissão de aproveitamentos. O professor

Cristiano, que participou da comissão anterior,  explicou que,  após o último processo de

seleção, chegou-se a conclusão que os alunos que ingressaram no CGEP tinham maior IDA.

Dessa forma, para facilitar o processo, o professor sugeriu que se utilize como critério o

maior IDA. O aluno João sugeriu que também se utilize a média de notas como critério. O

professor Cristiano sugeriu serem alocados pesos para a média de notas e o IDA, que foi

aceita por todos os presentes. O Battesini sugeriu que seja eleita uma comissão, e que a

comissão escreva o edital. O professor Cristiano, a professor Angélica, o professor Roberto e

o prof. Denis se candidataram a comissão, além do secretário do curso. O colegiado aprovou

que a comissão crie o edital  e  aprovou os  membros,  e  a  forma de desempate  entre os

inscritos. 11 - Assuntos Gerais. O professor informou que a Projep Jr. solicitou uma bolsa

para o curso, de R$250,00, devido à necessidade de manutenção da empresa. O colegiado

aprovou o pagamento da bolsa. Nada mais tendo a constar, foi lavrada a presente ata que

vai assinada por Vinícius Lüdke Nicolini, secretário do Curso de Graduação em Engenharia

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

Engenharia de Produção.
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Anexo: Reunião Geral com Alunos do CGEP

No décimo nono dia do mês de abril do ano de 2017, às 17h30min no Auditório do Anexo C

do Centro de Tecnologia, ocorreu a 2ª Reunião Geral com os alunos do Curso de Graduação

de Engenharia de Produção (CGEP) para tratar da pauta: 1 – Questionamentos dos alunos

(Funcionamento da secretaria; funcionamento do estágio e documentação necessá-

ria; Oferta da disciplina DCGDPS1111 – Empreendedorismo Digital Enxuto; Enquete

sobre os horários das cadeiras do próximo semestre que não devem colidir; Entrega

dos certificados de ACG dos formandos). 2 – Prestar contas sobre as ações desenvol-

vidas; 3 – Situação Atual; 4 – Reflexão Coletiva sobre os rumos do CGEP. Estavam pre-

sentes os professores Marcelo Battesini, Cristiano Roos, Marcelo Hoss, Denis Rasquin Ra-

benschlag, Roberto Portes Ribeiro, Iochane Guimarães e Morgana Pizzolato, além de um

conjunto de aproximadamente 20 alunos do curso. O professor Marcelo Battesini iniciou

explicando o motivo da reunião (Realizar um encontro anual na forma de um grande bate

papo; uma oportunidade de conversar coletivamente; apontar direções intencionadas para

o CGEP e acordar uma estratégia de ação) e passou para o primeiro item de pauta.  1 –

Questionamentos dos alunos (Funcionamento da secretaria; funcionamento do está-

gio  e  documentação  necessária;  aproveitamento  das  disciplinas  que  estão  sendo

ofertadas com códigos do PPC 2009; funcionamento do estágio e documentação ne-

cessária; oferta da disciplina DCGDPS1111 – Empreendedorismo Digital Enxuto; en-

quete sobre os horários das cadeiras do próximo semestre que não devem colidir;

aproveitamento de ACG dos formandos). Iniciando o atendimento aos questionamentos

dos alunos, o professor explicou o funcionamento da secretaria integrada e o regime de ho-

rário de 6h de cada Técnico Administrativo em Educação, bem como do horário de 12h de

atendimento (7h da manhã as 19h da tarde, ininterrupto). O professor explicou que a secre-

taria irá se mudar para o saguão do prédio principal do CT. A professora Morgana sugeriu

que seja explicado melhor aos alunos a forma de atendimento. Surgiram como sugestões

dos alunos para melhorar os processos da secretaria, entre elas melhorar a comunicação

com os alunos e ao período de ajuste de matrícula. Ao final o professor Battesini explicou

que a secretaria integrada se constituiu em um grande ganho para o CGEP e que a mesma

irá se mudar para o saguão do prédio principal do CT, provavelmente até o final de 2017.

Em relação ao aproveitamento das disciplinas que estão sendo ofertadas com códigos do
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PPC 2009 o professor Battesini explicou que seria necessário solicitar o aproveitamento pe-

los alunos. O prof. Denis que integra a comissão de aproveitamento se comprometeu de

avaliar a possibilidade de realizar o procedimento coletivamente para todos os alunos en-

volvidos. Em relação ao funcionamento do estágio e documentação necessária o professor

Battesini fez vários esclarecimentos, inclusive que o CGEP está preparado para que os alu-

nos realizem estágios no exterior, como já ocorreu. Quanto a solicitação da oferta da disci-

plina DCGDPS1111 – Empreendedorismo Digital Enxuto novamente no próximo semestre

foi acordado que esta deveria demandada pelos alunos oportunamente, sendo assim relaci-

onada ao tópico seguinte. Em relação a demanda dos alunos de realizar uma enquete sobre

os horários das cadeiras do próximo semestre que não devem colidir de modo a não invia-

bilizar a formatura dos alunos dos semestres finais, especialmente daqueles que atualmen-

te cursam o 8º semestre, foi esclarecido que este procedimento já foi realizado em 2016 e

que certamente será realizado pelo próximo Coordenador a ser eleito até o final do mês de

maio de 2017; Quanto ao aproveitamento de ACG dos formandos, após relatado como ocor-

re o processo pelo prof. Denis, da Comissão de ACGs, foi consenso que a forma como o mes -

mo tem sido conduzido atende plenamente as necessidades dos alunos, porém que deve ser

dada especial atenção aos alunos formandos. 2 – Prestar contas sobre as ações desenvol-

vidas. Dando continuidade aos itens de pauta, o professor Battesini apresentou a prestação

de contas dos anos de 2014, 2015 e 2016, período em que esteve na coordenação do curso.

Inicialmente o professor resgatou seus dois objetivos principais ao assumir (melhoria da

qualidade do CGEP e manutenção da rotina), sendo que a ênfase da apresentação apenas as

melhorias dado que a manutenção da rotina ocorreu em paralelo ao conjunto de novidades,

inovações e alterações desenvolvidas. O professor apresentou que em 2014: o PPC2016 foi fi-

nalizado, uma vez que se encontrava inconcluso no mês de agosto quando assumiu a coor-

denação; realizou a defesa do CGEP em relação à diligência do MEC quanto a acessibilidade

à secretaria do CGEP; foi realizada a completa reconfiguração e atualização do site que pas-

sou a ser a principal referência dos alunos e teve atualização constante, motivo pelo qual se

tornou um instrumento importante de apoio os alunos e professores em relação a todas as

rotinas e procedimentos do CGEP; e além disto que foram utilizados todos os recursos que

se encontravam disponíveis dedicando especial atenção a gestão financeira do CGEP. O pro-

fessor demonstrou que em 2015: o PPC2016 foi aprovado e implementado; que ocorreram
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mudanças nas regras referentes a disciplina de Introdução a EP, onde o coordenador passou

a não mais ser obrigado a ministrar a disciplina; ocorreu a revisão das DCGs e foram defini -

das as regras para sua criação; foi revisada a bibliografia de todas as disciplinas do CGEP e

que foi realizada solicitação formal dos exemplares faltantes para o PPC 2016; e os TCCs do

curso passaram a ter maior visibilidade, a partir da caracterização da Semana de TCC do

CGEP, de sua inserção no repositório Manacial e da valorização dos melhores trabalhos pela

disponibilização dos mesmos no próprio site do curso e; foram realizadas compras de equi-

pamentos para o curso (2 ar-condicionado para a secretaria - sala 306 - e 1 projetor para o

CGEP; foi criado o Prêmio Destaque Acadêmico; e ocorreu a ampliação significativa do nú-

mero de professores participantes do Colegiado, NDE e Comissões, resultando em um mai-

or envolvimento com benefícios evidentes para a gestão do CGEP.  O professor apresentou

que em 2016: foi finalizada a transição curricular, uma vez que a última turma que irá se for-

mar pelo PPC 2009 será no primeiro semestre de 2017; a realização da primeira Reunião

geral do CGEP com os alunos; a proposta e realização da primeira confraternização anual

do CGEP, sendo a mesmo organizada pelos alunos do 8º semestre; a criação da disciplina

Tópicos Especiais em Engenharia de Produção; a criação de dois mascotes para o curso; a

reorganização completa da secretaria do CGEP (integração com outros 4 cursos e a mudan-

ça física); a definição de pesos para o SISU ; a alteração da norma de estágio, permitindo

40h no último semestre; a revisão da norma de TCC; a revisão norma de ACG; a compra de

materiais para o curso (5 quadros brancos para professores, 2 porta banner, 25 camisetas

-polo + normal- e 1 bandeira) e para a Projep Jr. (25 camisetas polo 2 porta banner); a cria -

ção de um conjunto de indicadores para o CGEP, que já se encontram no site do CGEP; a ma-

nutenção do LECAP sob a gestão do CGEP, mesmo após professores haverem sugerido que o

mesmo fosse gerenciado pelo CT; acordo com a direção do CT para criação de um novo la-

boratório de ensino para o CGEP, a ser instalado na sala 1306 do anexo C do CT, tendo sido

envolvido o CGEP na concepção e utilização preferencial do mesmo.  3 – Situação Atual.

Após a apresentação das principais atividades desenvolvidas, o professor Battesini discor-

reu sobre a atual situação do curso, salientando que todos processos de trabalho de gestão

do CGE estão definidos e consolidados, tanto em relação a secretaria quanto em relação às

comissões; citou que o curso está com o processo de transição curricular praticamente fina-

lizado; informou que já foram reservados ônibus para viagens dos alunos para o ENEGEP
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2017 e para o SIGEPRO; informou que o patrimônio do curso foi mantido e ampliado; e o

LECAP continuará sob gestão do próprio CGEP enquanto ele estiver coordenando o CGEP.

Ao final, o prof. Battesini declarou estar feliz com as realizações e informou que o próximo

coordenador não deverá ter dificuldades em assumir a função, uma vez que a situação do

CGEP é de plena normalidade não existindo assuntos pendentes a serem resolvidos. 4 – Re-

flexão Coletiva. Finalizando a reunião, o professor propôs uma reflexão coletiva sobre o fu-

turo do curso, e apontou direções intencionadas e estratégias de ação a serem adotadas, em

sua concepção. Ações que serão responsabilidade do próximo coordenador,  a ser eleito,

para o CGEP. O professor Battesini sugeriu reflexão sobre o posicionamento do CGEP frente

as demais engenharias, no CT, na UFSM, no RS, no Brasil e ao exterior. Após o professor Bat-

tesini  salientou a importância da avaliação última avaliação do ENADE que posicionou o

CGEP na 1º no RS e 11º no Brasil com conceitos CC=4 e CPC=5, bem como do objetivo alme -

jado de que o CGEP esteja entre os 5 melhores do Brasil, considerada a avaliação do ENADE.

Assim o professor Battesini destacou a importância da prova do ENADE a ser realizada no

segundo semestre de  2017 para o futuro do curso, bem como explicou a importância da

manutenção do LECAP e da criação do novo laboratório para o CGEP para a qualidade do

ensino e implementação de novas abordagens metodológicas. Finalizando o professor Bat-

tesini destacou a necessidade e a importância da internacionalização do CGEP, seja dos pro-

fessores e alunos que realizem intercambio, bem como a vinda de professores e alunos de

outras universidades. O professor Battesini agradeceu a todos os integrantes da Coordena-

ção do CGEP pela contribuição para que fosse possível as realizações descritas e, em especi-

al, ao prof. Miguel Camargo, que foi seu coordenador substituto no período inicial de sua

gestão. Nada mais tendo a constar, foi lavrada a presente ata que vai assinada por Vinícius

Lüdke Nicolini, secretário do Curso de Graduação em Engenharia de Produção e pelo pro-

fessor Marcelo Battesini, Coordenador do Curso de Graduação em Engenharia de Produção.
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