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Aos oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze, às 10h30min 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 atas anteriores; 2 - Qualidade do Ensino: 4 

desempenho dos alunos no ENADE, Prêmio Guia do Estudante - Destaques do Ano 5 

2015, ENACTUS;3 - Metodologia a ser proposta pelos alunos para pesquisa sobre 6 

egressos; 4 - Solicitações da ITEP Jr.; 5 - Comissão para edital eleição discente; 6 - 7 

Discussão de critérios da matrícula por resolução 005; 7 - Situação financeira e 8 

planejamento de gastos pro segundo semestre; 8 - DCGs do PPC 2009 e PPC2016; 9 - 9 

viagem Mercopar - Caxias do Sul; 10 - Premio melhor aluno formando; 11 - Assuntos 10 

Gerais.Estiveram presentes os professores Miguel Neves Camargo, Cristiano Roos e Mario 11 

Luiz Santos Evangelista; além da representante discente Patrícia Cenci Barro e do aluno 12 

convidado Henrique da Silva Silveira, representante do DACEP. O professor Marcelo 13 

Battesini iniciou a reunião passando ao primeiro ponto da pauta. 1 - Aprovação das atas 14 

anteriores. As atas foram aprovadas por unanimidade. 2 - Qualidade do Ensino: 15 

desempenho dos alunos no ENADE, Prêmio Guia do Estudante - Destaques do Ano 16 

2015, ENACTUS. Por falta de tempo e prioridade dos demais assuntos, esta pauta será 17 

tratada na próxima reunião do colegiado do CGEP. 3 - Metodologia a ser proposta pelos 18 

alunos para pesquisa sobre egressos. A aluna Patrícia apresentou a metodologia de 19 

pesquisa sobre alunos egressos. A metodologia consiste em dois questionários, um 20 

direcionado para alunos formados há um ano e outro para alunos formados há cinco anos. 21 

A aplicação dos questionários ficaria sob responsabilidade da secretaria da coordenação do 22 

curso. O professor Marcelo Battesini questionou esse item, entendendo que a 23 

responsabilidade deveria ficar com os alunos, ficando a secretaria como colaboradora no 24 

sentido de fornecer os dados necessários para a aplicação dos questionários. O colegiado 25 

sugeriu que os representantes aprimorarem a metodologia, com mais perguntas que 26 

contemplem as dimensões sugeridas. Ficou encaminhado que na próxima reunião serão 27 

trazidas as melhorias solicitadas. 4 - Solicitações da ITEP Jr. O prof. Battesini informou 28 

que a ITEP Jr enviou um memorando solicitando a inclusão de um link do site da empresa 29 
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júnior no site do curso de Engenharia de Produção. Foi solicitado, também, auxilio 1 

financeiro para participar do Encontro Gaúcho de Empresas Juniores, EGEJ2015, no valor 2 

de R$321,00 a inscrição. Após votação, foi aprovada a colocação do link da ITEP Jr no site. O 3 

pagamento das inscrições foi tratado no item 7 da pauta. 5 - Comissão para edital eleição 4 

discente. O professor Marcelo Battesini informou que foi criado o edital da eleição para 5 

representante discente e salientou que será necessária a formação de uma comissão que 6 

ficará responsável pela análise das inscrições e homologações dos candidatos e contagem 7 

dos votos. O professor Marcelo Battesini informou que o professor Mário Luiz Santos 8 

Evangelista e o secretário Vinícius Lüdke Nicolini farão parte da comissão e solicitou a 9 

indicação de um representante discente. A aluna Patrícia informou que a aluna Stephanie 10 

de Almeida Machado também irá compor a comissão. O colegiado aprovou a comissão e a 11 

publicação do edital. 6 - Discussão de critérios da matrícula por resolução 005. O 12 

professor Marcelo Battesini informou que a ata 06-2013 do colegiado define critérios para 13 

matricula por resolução 005. O professor questionou o colegiado sobre a manutenção 14 

desses critérios e explicou as dificuldades administrativas geradas com a insuficiência do 15 

mesmo. Ficou definido que serão mandados enviados memorandos a todos os 16 

departamentos que oferecem disciplinas ao curso questionando quais disciplinas podem 17 

ser feitas por resolução 005 e uma vez sistematizadas seriam submetidas à aprovação do 18 

colegiado do CGEP. 7 - Situação financeira e planejamento de gastos pro segundo 19 

semestre. O secretário Vinícius apresentou os dados financeiros do CCGEP, tanto com 20 

origem do IDR quanto da CPA. O professor Battesini questionou a respeito do uso dos 21 

recursos destinados a pagamento de viagens de alunos. O colegiado decidiu que serão 22 

pagas todas as inscrições na seguinte ordem de prioridade, até o valor disponível se 23 

esgotar: inscrições do ENEGEP, inscrições do EGEJ2015 para integrantes da PROJEP Jr., 24 

inscrições EGEJ2015 para integrantes da Itep Jr., inscrições do Simpep e, por fim, inscrições 25 

do CONBREPRO. É necessária a publicação de artigos para ter a inscrição custeada no 26 

ENEGEP e no Simpep.8 - DCGs do PPC 2009 e PPC2016. O professor Marcelo Battesini 27 

lembrou que na última reunião do colegiado do CGEP foram aprovadas as DCGs do PPC 28 

2016 e informou que a lista aprovada constará na lista de DCG’s do curso de engenharia de 29 

produção a partir do semestre que vem. As disciplinas que foram definidas como não sendo 30 

mais DCGs do curso serão inativadas. Para os alunos que já haviam cursado essas 31 
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disciplinas, elas entrarão no histórico como DCG. A partir do primeiro semestre de 2016, as 1 

mesmas não valem mais como DCGs para o CGEP, quando então serão aceitas apenas as 2 

disciplina da nova lista. 9 - Viagem Mercopar - Caxias do Sul. O professor Miguel 3 

informou que ocorrerá a MERCOPAR em Caxias do Sul e salientou que a visita a feita é 4 

muito importante.Dessa forma, se propôs a acompanhar os alunos na visita a feira, 5 

informando que a entrada é gratuita e os alunos precisam dispor de recursos apenas para 6 

alimentação no local. O professor solicitou ao DACEP que faça uma lista de alunos 7 

interessados. 10 - Premio melhor aluno formando. Por falta de tempo, este item da pauta 8 

será tratado na próxima reunião do colegiado do CGEP. 11 - Assuntos Gerais.Não foram 9 

tratados assuntos gerais. Nada mais tendo a constar, foi lavrada a presente ata que vai 10 

assinada por Vinícius Lüdke Nicolini, secretário do Curso de Graduação em Engenharia de 11 

Produção e pelo professor Marcelo Battesini, Coordenador do Curso de Graduação em 12 

Engenharia de Produção. 13 


