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Ata 07/2015 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e quinze, às 08h30min na sala 1 

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

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

sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1 - Aprovação atas anteriores; 2 - Decisão sobre os 4 

pré-requisitos em aberto e posicionamento do NDE; 3 - Apreciação da sistematização 5 

de DCG's realizada pelo NDE; 4 - Apreciação da sistematização da adaptação 6 

curricular realizada pelo NDE; 5 - Informe: situação financeira e planejamento de 7 

gastos para o 2º semestre; enquadramento dos alunos aos PPC de 2009 e de 2016, 8 

Estudante Sombra, Acolhe CT, Prêmio SEASM e pagamento de inscrição de aluno em 9 

evento; 6 - Visita técnica a empresa PECCIN em Erechim no dia 25 de novembro; 7 - 10 

Homologação e divulgação do resultado do edital de ingresso/reingresso; 8 - 11 

Solicitação da ITEP Jr; 9 - Metodologia a ser proposta pelos alunos; 10 - Estágio no 12 

exterior; 11 - Assuntos gerais. Estiveram presentes os professores Miguel Neves 13 

Camargo, Cristiano Roos, Marcelo Hoss e Mario Luiz Santos Evangelista; além das 14 

representantes discentes Patrícia Cenci Barro e Márcia Latsch Tusi. O professor Marcelo 15 

Battesini iniciou a reunião passando ao primeiro ponto da pauta, solicitando permissão 16 

para alterar a ordem da mesma. 1 - Aprovação atas anteriores. As atas foram aprovadas 17 

por unanimidade. 2 - Decisão sobre os pré-requisitos em aberto e posicionamento do 18 

NDE. O professor Marcelo Battesini informou em relação aos pré-requisitos que haviam 19 

ficado em suspenso (Ata 05/2015) que o Departamento de Matemática e o NDE reiteraram 20 

suas posições, ou seja, que Álgebra Linear B seja pré-requisito da disciplina Equações 21 

Diferenciais A e que Álgebra Linear B não seja pré-requisito de Pesquisa Operacional. Em 22 

relação ao primeiro, as representantes discentes opinaram que o pré-requisito não é 23 

necessário. Em relação a esse pré-requisito foi aberta votação, todos os presentes se 24 

manifestaram a favor da posição do NDE, havendo um voto contrário das representantes 25 

discentes. Em relação ao segundo, foi aberta votação, houve um voto contrário, do prof. 26 

Cristiano Roos, e todos os demais a favor da manifestação do NDE. Dessa forma, Álgebra 27 

Linear B deve ser pré-requisito da disciplina Equações Diferenciais A e Álgebra Linear B 28 

não deve ser pré-requisito de Pesquisa Operacional, ficando aprovada sem alterações pelo 29 
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Colegiado do CGEP a estrutura de pré-requisitos como inicialmente proposta pelo NDE. 3 - 1 

Apreciação da sistematização de DCG's realizada pelo NDE.  O professor Marcelo 2 

Battesini informou que o NDE revisou e sistematizou as disciplinas DCGs do CGEP, como 3 

consta na Ata NDE 03/2015. O professor Lynceo explicou detalhadamente as decisões, suas 4 

motivações e os diferentes impactos das decisões que constam na referida ata, bem como 5 

que sua vigência iniciará no semestre 2016/01.  O professor Marcelo Hoss observou que há 6 

7 disciplinas DPS como DCG e disse que deve haver um incentivo aos professores sobre a 7 

importância de haver um total mínimo de 12 disciplinas ofertadas por parte do DPS. O 8 

colegiado aprovou por unanimidade as alterações propostas na Ata NDE 03/2015. O 9 

professor Cristiano, que juntamente com o professor Mario e com a aluna Stephanie, faz 10 

parte da comissão de DCG, informou que os pedidos de DCGs estão retidos em função da 11 

falta de clareza em como proceder. O prof. Battesini solicitou ao professor Cristiano que a 12 

comissão aguarde para programar as alterações aprovadas até que fique clara a forma de 13 

implementá-las. 4 - Apreciação da sistematização da adaptação curricular realizada 14 

pelo NDE. O professor Lynceo iniciou a pauta informando que a ata NDE04/2015 trata 15 

sobre esse assunto. O professor Lynceo explicou detalhadamente as decisões, suas 16 

motivações e os diferentes impactos das decisões que constam na referida ata, bem como 17 

que sua vigência iniciará no semestre 2016/01. Após o professor Lynceo mostrou o 18 

arquivo com a oferta de disciplinas por semestre, envolvendo os dois PPCs. Finalizando, O 19 

professor Lynceo salientou que a partir de agora cada turma do CGEP deve olhar a sua 20 

grade específica de disciplinas e, não necessariamente a estrutura curricular do PPC 2009 21 

ou PPC 2016. O colegiado aprovou por unanimidade as alterações propostas na Ata NDE 22 

04/2015.5 - Informe: situação financeira e planejamento de gastos para o 2º 23 

semestre; enquadramento dos alunos aos PPC de 2009 e de 2016, Estudante Sombra, 24 

Acolhe CT, Prêmio SEASM e pagamento de inscrição de aluno em evento.  O primeiro 25 

assunto dos informes, situação financeira e planejamento de gastos para o 2º semestre, não 26 

foi tratado por falta de tempo e será visto na próxima reunião do colegiado. Em relação ao 27 

enquadramento dos alunos aos PPC de 2009 e de 2016, o professor Marcelo Battesini 28 

informou que foi enviado um memorando a PROGRAD informando da sistemática de 29 

adaptação, como consta no PPC 1016, que vigirá a partir do semestre 2016/01. Além disso, 30 

informou que o ajuste de matricula desse semestre foi mais complicado que de costume 31 
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devido ao SIE não identificar os pré-requisitos do novo PPC demandando muito trabalho 1 

para esclarecimentos. Sobre o Estudante Sombra, promovido pela empresa John Deere, o 2 

professor informou que as alunas Jaine Fatima Koschek e Pamela Fagundes Leobeth foram 3 

selecionadas, com base nos critérios definidos pelos componentes do colegiado, e as 4 

mesmas e a empresa já foram informadas. Em relação ao Acolhe CT, o professor informou 5 

que houveram dois alunos do CGEP participando e que correu tudo normalmente. Dando 6 

continuidade a pauta, o professor Battesini informou que foi selecionada a aluna Taise Da 7 

Rosa Souza para o prêmio SEASM, com base nos critérios definidos pelos componentes do 8 

colegiado, e que a direção do centro já foi informada. Em relação ao pagamento de inscrição 9 

de um aluno em um evento foi informado que o mesmo recebeu a inscrição do CGEP. 6 - 10 

Visita técnica a empresa PECCIN em Erechim no dia 25 de novembro. Marcelo 11 

Battesini solicitou ao colegiado permissão para executar o gasto de uma viagem de visita a 12 

PECCIN, em Erechim, 25 de novembro. O colegiado aprovou o gasto. 7 - Homologação e 13 

divulgação do resultado do edital de ingresso/reingresso. O professor informou que já 14 

foram feitas as matriculas dos alunos do reingresso, foram aprovados 09 (nove) alunos e 15 

que efetivamente se matricularam 08 (oito) alunos. O prof. Battesini pediu que o Colegiado 16 

se manifestasse quanto ao processo de reingresso e a manutenção na freqüência semestral. 17 

O colegiado aprovou por unanimidade a freqüência de reingresso, devendo os critérios 18 

serem aqueles definidos pelo Colegiado do CGEP. O professor Cristiano agradeceu a 19 

participação da comissão de avaliação dos candidatos ao reingresso a aluna Patrícia, o 20 

professor Mario e o secretario Vinícius.  8 - Solicitação da ITEP Jr. O assunto será tratado 21 

na próxima reunião devido à falta de tempo. 9 - Metodologia a ser proposta pelos 22 

alunos. O assunto será tratado na próxima reunião devido à falta de tempo. 10 - Estágio 23 

no exterior. O professor Miguel informou que coordena os estágios e há um aluno que está 24 

no México e solicitou cursar o estágio no exterior. O professor disse que entende que o 25 

aluno pode fazer estágio no exterior, desde que atenda a todas as regras do nosso estagio e 26 

que o idioma não atrapalhe a comunicação entre o professor orientador e a empresa do 27 

aluno. Aberta a votação, o colegiado aceitou a proposição por unanimidade. 11 - Assuntos 28 

gerais. O professor Marcelo Battesini considerou a importância da alteração dos pré-29 

requisitos do PPC 2009, de modo a compatibilizá-lo com àquela do PPC 2016. Com essa 30 

mudança, todos os pré-requisitos que não existem no PPC 2016 deixam também de existir 31 
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no PPC 2009. Aberta a votação, o colegiado aprovou a mudança por unanimidade. As 1 

alterações devem ser sistematizadas e disponibilizadas aos alunos, bem como anexadas a 2 

esta ata. Nada mais tendo a constar, foi lavrada a presente ata que vai assinada por Vinícius 3 

Lüdke Nicolini, secretário do Curso de Graduação em Engenharia de Produção e pelo 4 

professor Marcelo Battesini, Coordenador do Curso de Graduação em Engenharia de 5 

Produção. 6 


