
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

ATA DE REUNIÃO

Ata da primeira reunião ordinária da Comissão de Curso da Engenharia de Produção (COCEP)
da Universidade Federal do Pampa do ano de 2020 (Ata COCEP 01/2020). Ao sexto dia do mês
de março do ano de dois mil e vinte, às nove horas, tendo por local a sala 1113 do Campus da
Unipampa, na cidade de Bagé (RS), reuniu-se a Comissão do Curso de Engenharia de
Produção da UNIPAMPA, conforme convite. Presentes os professores Evelise Pereira Ferreira,
exercendo a coordenação, Caio Marcello Recart da Silveira, Carla Beatriz da Luz Peralta,
Cláudio Sonáglio Albano, Cesar Antônio Mantovani, Fernanda Gobbi de Boer Garbin, Ivonir
Petrarca dos Santos, Wanderson Lombardy Pereira e o técnico Rui Rosa de Moraes Júnior.
Após as saudações iniciais, a coordenadora iniciou a reunião para tratar dos assuntos
constantes da pauta estabelecida no convite da reunião. Item (1) – Abertura, solicitações de
inclusão e exclusão de pauta e comunicações. Após a abertura formal, submeteu-se a
verificação de solicitações de inclusão e exclusão de pauta. Houve duas solicitações de
inclusões de pauta, realizada pela professora Evelise, que após receberem anuência pelos
presentes, com sete votos favoráveis e um contrário (Professor Cesar), cada uma, as mesmas
foram incluídas na pauta da presente reunião. Também foram realizados quatro comunicados,
o primeiro, realizado pela professora Fernanda, a qual comunicou que a par�r da presente
data encerra sua a�vidade docente como coordenadora subs�tuta do curso de Engenharia de
Produção e também da presidência do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de
Engenharia de Produção. Jus�ficou seu afastamento pelo fato que a docente dará início a
par�r do dia 09 de março de 2020 as aulas do seu Doutorado e estará afastada da Ins�tuição
durante as segundas-feiras e terças-feiras deste semestre le�vo (2020/1). Os dois próximos
comunicados foram realizados pela professora Evelise, a qual informou sobre a data da
próxima reunião da Comissão de Curso da Engenharia de Produção, que excepcionalmente
será realizada em uma quinta-feira (12/03/2020), e a pauta principal, na qual será realizada a
avaliação dos planos de ensino, e solicitou aos professores que ao inserirem no Guri seus
respec�vos planos de ensino, tenham atenção quanto às ementas, obje�vos e bibliografia
para que estejam de acordo com o Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia de Produção
da Unipampa. O professor Cesar, comenta que há um descompasso entre a real necessidade
de organização das a�vidades dos componentes curriculares com aquilo que está disposto no
calendário acadêmico, pois o mesmo prevê o dia 06/04/2020 como a data-limite para a
apresentação do plano de ensino dos componentes curriculares referentes ao semestre
2020/1, pelo docente aos discentes. Ele entende que no primeiro dia de aula o plano deve ser
apresentado e deba�do com os alunos, inclusive há a cobrança disso na ferramenta de
avaliação dos professores pelos alunos (CPA), portanto, a homologação dos planos de ensino,
deveria ser realizada em data anterior ao início das aulas. Após, a professora Evelise realizou
um comunicado sobre a representação discente do curso de Engenharia de Produção e do
Diretório Acadêmico, pois ambos estão sem representantes. Dessa forma, uma assembleia
será realizada para o preenchimento de ambas representações, no dia 25/03/2020, no qual
um convite será enviado aos discentes do curso de Engenharia de Produção para que os
mesmos manifestem seu interesse em par�cipar. Por fim, o professor Wanderson jus�ficou
sua ausência na Formação Pedagógica, a ser realizada no dia 11/03/2020, pelo fato de estar



em outra cidade, realizando seu mestrado acadêmico. Neste momento, o professor Cláudio
ingressa na reunião. Item (2) – Anuência do calendário acadêmico 2020 do curso de
Engenharia de Produção. A professora Evelise apresentou o calendário acadêmico 2020 do
curso de Engenharia de Produção, que após realizada as alterações, foi aprovado por
unanimidade pelos presentes. O presente calendário encontra-se em Anexo (0487158). Item
(3) – Comunicado sobre o Acolhimento dos discentes do curso de Engenharia de Produção.
As Professoras Evelise e Fernanda propuseram que seja realizado um acolhimento aos
discentes ingressantes do curso de Engenharia de Produção, o obje�vo do mesmo é
apresentar o curso, seus projetos, laboratórios e sanar as principais dúvidas relacionadas ao
curso. Assim, convidaram a todos os docentes interessados a par�ciparem do evento,
informando que uma reunião para planejamento será realizada no dia 12/03/2020 após a
reunião de Comissão de Curso da Engenharia de Produção. Logo, foi sugerido pelos presentes
que o acolhimento seja realizado no mesmo dia da Aula Magna, prevista para acontecer no
dia 01/04/2020. Item (4) – Comunicado sobre a Aula Magna do curso de Engenharia de
Produção. A professora Evelise informou a Comissão de Curso a necessidade de
coordenadores para a organização da Aula Magna. Desta forma, ques�onou aos membros
presentes o interesse na coordenação desta aula. Assim, os professores Carla e Cesar
manifestaram interesse, ficando os mesmos responsáveis por tal organização. A professora
Fernanda sugeriu que futuramente seja realizada uma única Aula Magna para todos os cursos
do Campus Bagé. Neste momento, o professor Claudio Albano se re�rou da reunião. Item (5)
– Comunicado sobre a prorrogação de mobilidade acadêmica internacional da discente
Eduarda dos Santos Bálsamo. A professora Evelise comunicou que a discente Eduarda dos
Santos Bálsamo prorrogou sua mobilidade acadêmica internacional por mais um semestre
le�vo, até o dia 11/07/2020. Item (6) – Avaliação das solicitações de quebra de pré-requisito
ou co-requisito. As professoras Evelise e Fernanda apresentaram à Comissão de Curso uma
pré-avaliação das dezenove solicitações de quebra de pré-requisito dos discentes do curso de
Engenharia de Produção. Explicaram que essa pré-avaliação teve como base a Instrução
norma�va para concessão de quebra pré-requisito ou co-requisito do curso de Engenharia de
Produção, especialmente, quanto ao Ar�go 6° (Incisos I ao V), mas solicitaram que as
solicitações fossem  avaliadas, também, por todos os membros da Comissão de Curso da
Engenharia de Produção. No Anexo (0487163), encontra-se a presente avaliação com todas as
informações completas, tais como o componente solicitado pelo discente e qual o pré-
requisito necessitaria. Para a discente Aline Gomes Lopes, a solicitação foi indeferida com sete
votos favoráveis ao indeferimento, e uma abstenção (Professor Cesar). O mesmo ocorreu para
os seguintes discentes: Ana Paula Walker, Andressa Chaves Brasil, Daniela Araújo Pacheco,
Doriedson Oliveira Caetano, Gustavo Deamici Chaves, José Henrique Pereira Penner, Leonardo
de Sousa Santos, Luis Gabriel Morales Lima de Freitas, Paula Jungues da Costa, Tamires
Silveira Espindola, Tiago Barreto El Uri, Thuany Loureiro Dias, Vanuza Sones Gomes, Victor
Hugo Gonçalves Zepka, Vinicios Moreira Antunes e Vinicios S. Oliveira. Para a discente
Angélica Baumann, a solicitação foi indeferida com seis votos favoráveis ao indeferimento, e
duas abstenções (Professores Cesar e Wanderson). Para a aluna Renata Toledo de Oliveira a
solicitação foi deferida por unanimidade, pois a mesma atendeu a instrução norma�va, em
seu Ar�go 6°, Inciso I. Item (7) – Comunicado sobre a troca da coordenação subs�tuta do
curso de Engenharia de Produção. A professora Fernanda comunicou seu encerramento
como Coordenadora Subs�tuta conforme apresentado no primeiro item desta ata. Dessa
forma, a professora Evelise perguntou aos presentes quem teria o interesse em subs�tuir a
professora Fernanda. A professora Carla mencionou interesse. Após anuência de todos os
presentes, a professora Carla passa a ser a nova Coordenadora Subs�tuta do Curso de
Engenharia de Produção. Item (8) – Inclusões de Pauta. A professora Evelise apresentou os
dois pedidos de inclusão de pauta. O primeiro foi a solicitação de uma turma extra para o
componente curricular Metrologia e Ensaios Mecânicos e o segundo, uma solicitação de uma



discente com matrícula concomitante. Vale destacar que ambos os pedidos foram negados
por unanimidade. O primeiro indeferimento jus�fica-se pelo fato de que o componente
solicitado está sendo ofertado no semestre corrente (2020/01) e o segundo foi indeferido,
pois de acordo com a Resolução 29 (2011) que aprova as normas básicas de graduação, o
discente para ser aprovado no componente curricular (Ar�go 59) precisa atender a frequência
de 75% na carga horária do componente curricular, logo, se houver concomitância de
horários, a discente não obterá um desempenho acadêmico sa�sfatório. Vencidos os pontos
de pauta previstos, às onze horas e vinte minutos, a Professora Evelise Pereira Ferreira deu
por encerrada a reunião e, nada mais havendo a constar, lavrei apresente Ata, que após
revisão será assinada por mim, Evelise Pereira Ferreira, que secretariei a reunião e pelos
presentes.

Assinado eletronicamente por CARLA BEATRIZ DA LUZ PERALTA, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 19/03/2021, às 10:52, conforme horário oficial de Brasília,
de acordo com as norma�vas legais aplicáveis.

Assinado eletronicamente por CLAUDIO SONAGLIO ALBANO, Coordenador(a)
Acadêmico(a), em 19/03/2021, às 11:47, conforme horário oficial de Brasília, de acordo
com as norma�vas legais aplicáveis.

Assinado eletronicamente por RUI ROSA DE MORAIS JUNIOR, Técnico de Laboratório
Área - SL-BAGE, em 23/03/2021, às 17:54, conforme horário oficial de Brasília, de
acordo com as norma�vas legais aplicáveis.

Assinado eletronicamente por EVELISE PEREIRA FERREIRA, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 24/03/2021, às 13:53, conforme horário oficial de Brasília,
de acordo com as norma�vas legais aplicáveis.

Assinado eletronicamente por FERNANDA GOBBI DE BOER GARBIN, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 25/03/2021, às 18:07, conforme horário oficial de Brasília,
de acordo com as norma�vas legais aplicáveis.

Assinado eletronicamente por IVONIR PETRARCA DOS SANTOS, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 03/04/2021, às 09:32, conforme horário oficial de Brasília,
de acordo com as norma�vas legais aplicáveis.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0486926 e o código CRC D3985E78.
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