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Ata 03/2015 

 

Aos cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, 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 prof. Marcelo Battesini, para deliberar sobre 

a seguinte ORDEM DO DIA: 1 - Informes: SADEP (encaminhamento solicitação de 

dispensa, controle de chamadas, apoio, andamento. identidade visual); 2- Definição 

sobre obrigatoriedade do coordenador de CGEP ministrar a disciplina de Introdução 

a Engenharia de Produção; 3 - Indicação do presidente do NDE; 4 - Indicação dos 

professores responsáveis pelas 5 disciplinas de responsabilidade do CCGEP para 

2015/2; 5 - Matrícula e divulgação do PPC 2015; 6 - Probabilidade de abrir turma de 

TCC em 2015/2 (solicitada pelos representantes discentes); 7 - Eleição para o novo 

coordenador do curso, a ocorrer dia 15/05 (solicitada pelos representantes 

discentes); 8- Quantidade de trabalhos aplicados solicitados por disciplina 

(solicitada pelos representantes discentes); 9 - Assuntos Gerais. Estiveram presentes 

os seguintes membros do colegiado: professores Miguel Neves Camargo, Marcelo Hoss e 

Mario Luiz Santos Evangelista, e os representantes discentes Patrícia Cenci Barro, Márcia 

Latsch Tusi e Stephanie de Almeida Machado, além do aluno Rodrigo Ferreira da Veiga, 

representante do DACEP. O professor Marcelo Battesini iniciou a reunião passando ao 

primeiro ponto da pauta. 1 - Informes: SADEP (encaminhamento solicitação de 

dispensa, controle de chamadas, apoio, andamento e identidade visual).  O professor 

Marcelo Battesini iniciou a pauta informando que, com objetivo de garantir a presença dos 

alunos na III SADEP, foram encaminhadas solicitações de dispensa para todos os 

departamentos que ofertam disciplinas para o CGEP e que irá remeter o controle de 

chamada aos mesmos assim que recebê-los do DACEP. A identidade visual da SADEP não 

foi apresentada. 2- Definição sobre obrigatoriedade do coordenador de CGEP 

ministrar a disciplina de Introdução a Engenharia de Produção. O professor Marcelo 

Battesini enfatizou que a discussão sobre essa pauta iniciou na última reunião do CCGEP e 

lembrou que os representantes discentes trariam uma posição dos alunos sobre o tema. A 

aluna Patrícia informou que os representantes conversaram com alunos de todas as turmas 

e a opinião da maioria foi que professores que tenham capacidade e perfil podem ministrar 

a matéria, não necessitando ser o coordenador. O professor Mário Evangelista e o professor 
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Marcelo Hoss opinaram que também são contrários a vinculação da disciplina ao 

coordenador do curso. O professor Marcelo Battesini informou que, no caso de outro 

professor poder ministrar a disciplina, o coordenador pode estar presente nas aulas como 

convidado. Iniciada a votação, foi aprovada a desvinculação do coordenador com a 

disciplina, ou seja, o coordenador do CGEP não é obrigado a ministrar a disciplina de 

Introdução a Engenharia de Produção I (PPC 2009) e a disciplina de Introdução a 

Engenharia de Produção (PPC 2015). O professor Marcelo Hoss sugeriu que o NDE 

proponha uma metodologia para ser utilizada na disciplina Introdução a Engenharia de 

Produção, se assim entender necessário. 3 - Indicação do presidente do NDE.  O 

professor Marcelo Battesini indicou o professor Lynceo Braghirolli para presidênciado 

NDE, informando que, atendendo ao regulamento do NDE, uma vez presidente, o professor 

Lynceo irá indicar os demais membros. O colegiado aprovou o nome do prof. Lynceo por 

unanimidade. O prof. Marcelo Hoss sugeriu que seja encaminhado ao NDE avaliara 

necessidade do coordenador fazer parte do NDE, com vista de não sobrecarregar o docente 

que ocupa esse cargo. 4 - Indicação dos professores responsáveis pelas 5 disciplinas 

de responsabilidade do CCGEP para 2015/2. O professor Marcelo Battesini iniciou a 

pauta salientando que, na realidade, são quatro disciplinas (PPC 2009) e a seguir as listou. 

São elas: Estágio Supervisionado, TCC, Planejamento Industrial e Introdução a Engenharia 

de Produção. A aluna Patricia Cenci Barro solicitou informações sobre o conteúdo dessas 

disciplinas, que foram prestadas pelo professor Battesini. O professor Battesini sugeriu 

indicar aqueles professores que tradicionalmente já ministram as disciplinas e que o 

professor Miguel está se aposentando, não havendo tempo hábil para concluir a disciplina 

de Estágio Supervisionado. O prof. Mario Evangelista aceitou dividir a disciplina de Estágio 

Supervisionado com o professor Miguel. Além dessa indicação do colegiado, os professores 

Andreas Weise e Lynceo Braghirolli deverão ministrar a disciplina Planejamento Industrial 

e a professora Morgana Pizzolato as disciplinas de Introdução a Engenharia de Produção e 

de TCC. Todas as indicações foram aprovadas por unanimidade. O professor salientou que 

essas indicações serão levadas ao chefe de departamento que tradicionalmente as adota, 

apesar desta ser uma atribuição sua.  O prof. Marcelo Hoss sugeriu que sugeriu que o NDE 

proponha uma metodologia para ser utilizada na disciplina Planejamento Industrial, se 

assim entender necessário. 5 - Matrícula e divulgação do PPC 2015. O professor Marcelo 

Battesini informou que a oferta de disciplinas procurará minimizar as dificuldades da 
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transição entre o PPC 2009 e o PPC 2015, recentemente aprovado em todas as instancias 

da UFSM. O professor pediu sugestões para o encaminhamento da divulgação do PPC 2015 

aos discentes do CGEP. O professor sugeriu que a turma de calouros deve ter uma 

discussão em separado e que para os demais alunos devem ocorrer duas reuniões para 

divulgação do PPC, sendo uma para alunos que atualmente cursam os 2º e 4º semestres e 

outra para os demais. O professor Marcelo Hoss sugeriu que a reunião com os alunos do 2º 

e 4º semestres ocorram em uma quinta-feira de manhã, que foi aceita por unanimidade, 

tendo sido agendada para o dia 28 de maio às 8h30min, em local a ser definido. A reunião 

para os alunos dos demais semestres (6º e 8º) ficou programada para a sexta-feira pela 

manhã, dia 29, às 8h30min, em local a ser definido. 6 - Probabilidade de abrir turma de 

TCC em 2015/2 (solicitada pelos representantes discentes). O aluno Rodrigo, 

convidado a estar presente na reunião, informou que dezenove alunos do curso que no 

início do semestre atual não haviam integralizado a carga horária mínima necessária para 

cursar a disciplina Seminário de Integração Curricular e solicitaram que a disciplina seja 

também ofertada em 2015/2, para não atrasar a sua formatura. O prof. Battesini solicitou 

que seja disponibilizada a lista com os alunos que estão nessa situação, para que a mesma 

seja analisada pelo NDE, que deve se manifestar sobre a questão. 7 - Eleição para o novo 

coordenador do curso, a ocorrer dia 15/05 (solicitada pelos representantes 

discentes).  O professor iniciou a pauta informando que foi candidato único para a vaga de 

coordenador do CGEP e, que nesta situação o regulamento prevê que o candidato à 

Coordenação seja automaticamente empossado. A aluna Patrícia informou que os alunos do 

curso não ficaram sabendo da eleição para coordenador do curso, assim como também não 

ficaram sabendo da candidatura única, pois a questão não foi discutida em reunião anterior 

do colegiado. O professor Marcelo Battesini informou a sua situação de coordenador pro 

tempore e explicou o funcionamento das eleições no CT. Além disso, salientou que o fim do 

prazo de homologação das candidaturas era o próprio dia da reunião, (05/05) e, até então, 

não havia a informação sobre outro candidato. No momento que terminou o prazo de 

candidatura foi informado que, sendo candidato único, seria automaticamente eleito. A 

aluna também informou que alguns alunos não conhecem os professores candidatos a 

coordenador e, em vista disso, sugeriu que os candidatos se apresentassem aos alunos. O 

professor salientou que se tornou coordenador em um momento de transição, e por isto 

não houve momento oportuno para se apresentar aos alunos das turmas iniciais. O 
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professor Battesini propôs então apresentar-se mais formalmente para os alunos do CGEP 

nas vindouras reuniões sobre o PPC 2015, abordagem aceita pelos presentes. 8- 

Quantidade de trabalhos aplicados solicitados por disciplina (solicitada pelos 

representantes discentes).  A aluna Patrícia iniciou a pauta dizendo que a metodologia 

aplicada pela maioria dos professores, que mescla conhecimento teórico em aula e 

trabalhos aplicados em empresas, é muito interessante, porém, normalmente a partir da 

segunda metade do curso, os alunos possuem várias atividades extracurriculares e isso 

dificulta a realização dos trabalhos exigidos pelas disciplinas. Além disso, a aluna também 

informou que, muitas vezes, são pedidos muito trabalhos concomitantemente. O professor 

Marcelo Hoss disse que os docentes estão cientes dessa situação e que o NDE alterou a 

carga horária nos semestres posteriores no PPC 2015. O professor também informou que 

algumas disciplinas quem exigem mais do aluno serão eletivas. O prof. Marcelo Battesini 

mostrou que as disciplinas possuem sempre carga horária composta de horas teóricas e 

práticas e que, nessa situação, o professor precisa ministrar trabalhos práticos. A aluna 

Patrícia sugeriu que o calendário letivo fosse organizado entre os professores que 

ministram as disciplinas de forma a não coincidir as datas dos trabalhos das disciplinas. Os 

professores presentes argumentaram que parte do problema será resolvido pelo 

seqüenciamento mais adequado de disciplinas do PPC 2015, porém que não existe solução 

simples para evitar a concomitância dos trabalhos, para uma maior compatibilidade entre 

os mesmos ou para as datas. Após debate sobre a situação caracterizada pela representante 

discente, não houve encaminhamentos propostos. 9 - Assuntos Gerais. O professor 

Marcelo Battesini iniciou os assuntos gerais falando a respeito do processo de reingresso. O 

professor informou que há dois semestres o CGEP não oferta reingresso e que, próximo o 

semestre, será aberto edital para próximo o semestre. Ele informou também que há uma 

data para enviar esse edital e que houve uma reunião de coordenadores onde foi 

apresentada a fórmula para cálculo do número de vagas para reingresso por curso. A 

aplicação dessa formula será votada na reunião do CEPE, dia 8 de maio. O professor 

apresentou a fórmula proposta e que a sua aplicação, para o caso do CGEP, resulta em 9 

vagas. Após, questionou o colegiado quanto à participação do CGEP no edital, ao número de 

vagas e ao caráter de edital interno. O professor Marcelo solicitou o encaminhamento de 

uma comissão ou professor responsável por definir critérios para o edital de reingresso, 

que fossem, preferencialmente, mais simples do que os critérios do último edital. O 
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professor Marcelo Hoss e Mario Evangelista serão os responsáveis pela comissão. O 

colegiado aceitou por unanimidade a participação do CGEP no edital, que deve ofertar 09 

vagas, apenas para reingresso interno, com os critérios a serem encaminhados pela 

comissão formada. 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. 

 


