
Curso de graduação em Engenharia de Produção
Centro de Tecnologia

Universidade Federal de Santa Maria

Ata 04/2016

No quarto dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis, 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 – Aprovação da ata anterior;  2 – Descubra UFSM; 3 -

Retorno de sugestões relativas a sistematização da Reunião Geral; 4 - Apreciação da

proposta de alteração da Norma de TCC; 5 – Prêmio Destaque Acadêmico; 6 – Relato

dos trabalhos das comissões de ACG e DCG, do Estágio e dos TCC; 7 - Matriculas e

rematriculas;  8  -  Solicitação  de  quebra  de  pré-requisito  de  aluno;  9  -  Informes

(financeiro,  bandeira,  mascote,  bolsa  monitor,  bolsas  eventos,  viagem  alunos,

formaturas, laboratórios CGEP); 10 – Análise do desempenho dos alunos no ENADE

2014; 11 – Deliberar sobre a DPS1073 ser aceita como DCG para o PPC2009; 12 -

Assuntos Gerais. Estiveram presentes os professores Angélica Alebrant Mendes, Cristiano

Roos,  Denis Rasquin Rabenschlag,  Marcelo Hoss,  a  representante discente Denise Lange

Albrecht, além do aluno Rodrigo Schons Arenhart,  representante do DACEP. O professor

Cristiano Roos coordenou a reunião e passou ao primeiro item de pauta. 1 – Aprovação da

ata  anterior.  A  ata  foi  aprovada  por  unanimidade.  2  –  Descubra  UFSM.  O  professor

Cristiano informou que o Descubra UFSM ocorrerá dias 15, 16 e 17 de setembro e avisou

que foi montado um edital para chamar alunos para atuarem como colaboradores, no qual

houve quatro inscritos para as quatro vagas. O professor Marcelo Battesini solicitou que

com  o  valor  disponibilizado  ao  CGEP  para  realizar  o  Descubra  UFSM  que  fossem

confeccionados fôlderes (571, número aproximado em função do valor de impressão cada

um deles), porém que o verso dos mesmos fosse alterado dado que a transição entre PPCs

está em fase final. O colegiado aprovou a confecção dos fôlderes com a verba do Descubra

UFSM.  3  -  Retorno  de  sugestões  relativas  a  sistematização  da  Reunião  Geral.  O

professor Battesini lembrou que na última reunião do CCGEP os representantes discentes

haviam apresentado sua sistematização da reunião geral que ocorreu com os alunos do

curso e que, a partir disso, o colegiado ficou de trazer sugestões. Como os membros do

colegiado não haviam refletido o suficiente para realizar proposições, ficou definido que

quem tiver sugestões as encaminho para o e-mail  do CGEP,  para que as mesmas sejam
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debatidas em uma reunião extra do colegiado antes da reunião prevista para o mês de

setembro. O professor Marcelo Hoss opinou que alguns itens da sistematização dos alunos

deveriam  ser  debatidos  pelo  NDE,  entre  eles  a  metodologia  de  ensino  e  o  uso  dos

laboratórios do CGEP. Em relação ao uso dos laboratórios do CGEP, e da proposição de um

novo  laboratório  para  abrigar  metodologias  de  ensino  inovadoras,  o  professor  Marcelo

Battesini lembrou que alguns professores solicitaram para não ministrar aulas no LECAP,

recebidos pela coordenação por meio de memorandos do DPS. O prof. Battesini questionou

então quem deveria decidir a sala e, consequentemente, os recursos nela instalados? Os

alunos?  O Coordenador?  Os  professores?  E  informou que está  solicitando ao NDE uma

manifestação em relação a esta questão. O prof. Cristiano e o aluno Rodrigo apontaram que

uma possível causa pode ser o fato de alguns dos computadores (aproximadamente 6 de

um total de 20) não estarem funcionando no semestre anterior. A representante discente

Denise corroborou com ambos e acresceu que sua experiência como bolsista do LECAP

indica que as soluções institucionais são mais lentas do que as demandas de manutenção. O

professor  Cristiano  sugeriu  que  sejam  comprados  alguns  computadores  extras.  O  prof.

Battesini afirmou que as demandas da coordenação somadas as atividades de docência e

pesquisa reduzem o tempo que pode se dedicar as atividades de coordenador do LECAP,

apesar de acreditar ser possível utilizar o LECAP mesmo com as dificuldades enfrentadas.

Frente à problemática caracterizada em relação ao LECAP, o prof. Battesini inquiriu todos

os  professores  presentes,  nominalmente,  um  a  um,  quanto  ao  interesse  em  assumir  a

coordenação  do  LECAP  e  nenhum  deles  se  disponibilizou  a  assumir  esta  função.  O

professor  Marcelo  Battesini  informou  que  o  professor  Andreas  e  o  professor  Lynceo

instalaram a atualização do Windows 10 nos computadores LECAP, agradecendo o esforço

dos mesmos para a boa conservação do LECAP, realizado no seu período de férias. Frente a

complexidade das questões debatidas e da extensa pauta, ficou definido que será marcada

uma  reunião  extraordinária  para  discussão  das  sugestões  relativas  a  sistematização  da

Reunião  Geral,  ficando  alguns  itens  pedagógicos  para  serem  discutidos  pelo  NDE.  4  -

Apreciação da proposta de alteração da Norma de TCC.  O professor Marcelo Battesini

apresentou as mudanças na norma de TCC, anexa a ata 2 de 2016 do NDE. O colegiado

aprovou as alterações na norma do TCC.  5 – Prêmio Destaque Acadêmico.  O professor

Marcelo  Battesini  informou  que  foi  confeccionada  uma  placa  para  premiar  o  aluno
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Destaque Acadêmico e explicou o funcionamento do prêmio. O professor sugeriu que se

tornasse tradição que o patrono da turma realize a entrega na cerimônia solene e que passe

a custear a confecção das placas. O colegiado concordou unanimemente e o atual patrono,

professor Denis, aceitou a sugestão.  6 – Relato dos trabalhos das comissões de ACG e

DCG, do Estágio e dos TCC. O professor Marcelo Battesini informou estar satisfeito com o

aumento do número de professores que participam nas comissões do CGEP e solicitou que

os seus membros presentes que se manifestassem quanto ao andamento dos trabalhos. O

professor Denis informou que a comissão de ACG está com andamento normalizado e o

passivo  que  existia  foi  regularizado,  informando  ainda  que  a  comissão  sistematizou

algumas questões e deve em breve apresentar ao colegiado uma proposta para a revisão da

norma de ACG. Foram apresentadas várias sugestões de melhoria do processo de análise de

ACG.  Em relação  a  comissão de  aproveitamento,  o  professor  Cristiano  informou que já

foram processaram aproximadamente 120 pedidos de dispensa este ano e a  professora

Angélica  salientou  que  grande  parte  dos  pedidos  de  dispensa  são  devidos  a  transição

curricular.  Em  função  da  ausência  do  prof.  Mario  responsável  pelo  estagio  não  houve

manifestação em relação ao mesmo.7 - Matrículas e Rematriculas.  O secretário Vinícius

do CGEP explicou ao colegiado processo de ajuste de matrícula a ser adotado e como se

dará  o  funcionamento  do  mesmo  na  sala  da  secretaria  integrada.   8  -  Solicitação  de

quebra de pré-requisito de aluno.  O professor Marcelo Battesini informou que era uma

solicitações de pré-requisito e outra de carga horária mínima.  Em relação a primeira,  o

aluno Lucas Librelotto Rubin, que se encontrava presente, solicitou quebra de pré-requisito

da disciplina  DPS1052 – Gestão da Cadeia  de  Suprimentos.  O aluno argumentou que a

disciplina não será oferecida em 2017/1, e, desse modo, não conseguiria se formar a tempo

pelo PPC2009, uma vez que, pretende fazer estágio fora de Santa Maria no último semestre

de curso. O professor Cristiano argumentou que o aluno estava se propondo a cursar na

UNIFRA a disciplina de Logística e distribuição ao mesmo tempo e sugeriu que o aluno

conseguiria cumprir todas disciplinas na própria UFSM até 2017/1,  pois a disciplina de

Custos (pré-requisito) será oferecida no primeiro semestre de 2017, porém, desse modo,

teria que fazer estágio em Santa Maria. O professor Denis lembrou que o caso do aluno é

excepcional, devido ao processo de transição de PPC. Foi votada a flexibilização para que,

no  período  de  transição  curricular,  alunos  possam  cursar,  simultaneamente,  duas
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disciplinas relacionadas por um dado pré-requisito,  ou seja,  a disciplina que é requisito

prévio  e  aquela  que  exige  o  pré-requisito,  como  é  o  caso  apresentado  pelo  aluno.

Entendimento  que  pode  ser  estendido  a  qualquer  aluno  que  se  encontre  na  mesma

situação. Aberta a votação a proposta foi aceita por unanimidade. Em relação a segunda

solicitação, o prof. Cristiano informou que se referia ao aluno Lucas Gonçalves Pagnossin. O

prof. Informou que o aluno possui 45 horas a menos do que o previsto no PPC 2009 para

cursar a disciplina Seminário de Integração Curricular. Ao analisar o histórico escolar do

aluno, foi verificado que o mesmo possui uma disciplina que não compõe as disciplinas

mínimas a  serem formalmente  integralizadas.  Foi  votada a  proposta  de,  no período  de

transição curricular, aceitar computar para fins de computo da carga horária mínima para

matricula  na  disciplina  de  Seminário  de  Integração  Curricular  (DPS1050),  assim  como

outras  que  exijam  esta  verificação,  a  carga  horária  cumprida  em  disciplinas  que  não

compõe as disciplinas previstas para integralização no PPC, mas já assentadas no histórico

escolar do aluno. Entendimento que pode ser estendido a qualquer aluno que se encontre

na mesma situação. O colegiado aceitou a proposta unanimemente. O colegiado aceitou a

proposta unanimemente.  9 - Informes (financeiro, bandeira, mascote, bolsa monitor,

bolsas eventos, viagem alunos, formaturas, laboratórios CGEP).  O professor Battesini

informou que foi finalizado o processo de produção dos mascotes do curso e que a versão

em 3D e o relatório de conclusão da confecção dos mascotes serão disponibilizados no site,

bem  como  que  será  feita  uma  apresentação  em uma  próxima  reunião  do  colegiado.  O

professor informou também que o arquivo com as imagens do mascote será disponibilizado

na página do curso, junto com os demais arquivos da identidade visual. Sobre a bandeira do

curso, o professor informou que foi aberto um processo de dispensa de licitação que está e

andamento. A respeito da bolsa monitor, o professor questionou o colegiado se deve ser

solicitado bolsa para outro monitor para o LECAP. O colegiado entende que é necessário

contratar  um  bolsista  até  dezembro.  Sobre  a  questão  do  novo  laboratório  do  CGEP,  o

professor Marcelo Battesini informou que já está se fazendo tratativas e o planejamento e

em breve serão apresentadas ao colegiado. Finalizando os informes, o professor Marcelo

Battesini informou que dia 28 de agosto ocorrerá a formatura solene dos alunos do CGEP.

10  –  Análise  do  desempenho  dos  alunos  no  ENADE  2014.  O  professor  Battesini

informou que foi  feito um trabalho de análise pelo NDE sobre o ENADE no qual  foram
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identificados os principais problemas que os alunos tiveram ao realizar a prova e à qual

área da ABEPRO as respectivas questões estão vinculadas. O NDE recomenda que nesses

casos deve haver uma conversa com o professor que ministra as disciplinas na respectiva

área para identificar oportunidades de melhoria. O professor Battesini pediu sugestões ao

colegiado sobre como intervir de modo a que os alunos obtenham um resultado compatível

com o último obtido. O aluno Rodrigo sugeriu que ocorra uma reunião com o professor para

verificar  a  metodologia  de  aula  e  apontar  oportunidades  de  melhoria.  A  aluna  Denise

sugeriu que se use a avaliação das disciplinas como forma de ouvir a opinião dos alunos.

Professor  Denis  salientou  que  as  repostas  do  formulário  influenciam na  progressão  de

carreira do professor. O professor Hoss sugeriu que exista um “aulão” de revisão para o

ENADE, com enfoque para a prova. 11 – Deliberar sobre a DPS1073 ser aceita como DCG

para o PPC2009. O professor Cristiano iniciou o item de pauta informando que a disciplina

DPS1073 - Gestão da Inovação (60 horas), inicialmente ofertada como DPS1068 - Gestão da

Inovação (30 horas), eram ambas DCG no PPC 2009. O professor trouxe a situação de uma

aluna que para conseguir se formar pediu que a disciplina seja aceita como DCG no PPC

2009 como 60 horas, porém no seu histórico escolar obtido no SIE a mesma não constava

como DCG. O professor Battesini informou talvez este fosse um problema no SIE que não

reconhecia  desta  forma.  Foi  votado  que,  nos  casos  em  que  o  histórico  escolar  não

considere/reconheça  a  disciplina  cursada  como  DCG,  a  comissão  de  aproveitamento

compute  a  mesma  com  o  número  de  horas  equivalente  na  disciplina  de  Tópicos  em

Engenharia de Produção (DCG2245). O colegiado aceitou a proposta unanimemente.  12 -

Assuntos  Gerais.  Não  foram  tratados  assuntos  gerais.  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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