
 
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 2021 (Ata COCEP 01/2021). Ao vigésimo sexto
dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, reuniu-se a
Comissão do Curso de Engenharia de Produção da UNIPAMPA, por meio de uma
videoconferência, conforme convite. Presentes os professores Evelise Pereira Ferreira,
exercendo a coordenação, Caio Marcello Recart da Silveira, Carla Beatriz da Luz Peralta,
Fernanda Gobbi de Boer Garbin, Ivonir Petrarca dos Santos, Mauricio Nunes Macedo de
Carvalho, Vanderlei Eckhardt e o técnico Rui Rosa de Moraes Júnior. O professor Cláudio
Sonáglio Albano jus�ficou sua ausência. 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 uma solicitação de inclusão de pauta, realizada pela professora Evelise, que após
receber anuência pelos presentes, por unanimidade, foi incluída na pauta da presente
reunião. Também foram realizados três comunicados, o primeiro, realizado pela professora
Carla, a qual comunicou que a par�r do mês de fevereiro encerra sua a�vidade como
presidente do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de Engenharia de Produção.
Jus�ficou seu afastamento do cargo pelo fato que dará início as a�vidades de Coordenação do
Curso de Engenharia de Produção a par�r do dia 01 de fevereiro de 2021 colocando a
presidência do NDE à disposição para o(a) docente do curso que �ver interesse. Outro
comunicado foi realizado pelo técnico Rui que informou que é o representante TAE do curso
de Engenharia de Produção. No entanto, destacou que gostaria de incluir o técnico Mozer
Cardoso Botelho como suplente na representação TAE da COCEP. A professora Evelise
comunicou que recebeu um destaque referente à atuação da Coordenação do Curso de
Engenharia de Produção junto aos discentes para a realização da prova do Exame Nacional de
Desempenho de Estudantes (ENADE) realizada no final de 2019. A indicação do destaque foi
efetuada pelo diretor do Campus Bagé, professor Cláudio Albano sobre prá�cas de sucesso de
gestão de curso. A professora Evelise destaca que o curso obteve nota 4 na úl�ma avaliação
do ENADE e salienta a importância do trabalho que foi desenvolvido pelo curso de Engenharia
de Produção em con�nuar para as próximas avaliações do ENADE. Item (2) – Inclusão de
pauta: Apreciação pelos membros da Comissão de Curso da Engenharia de Produção
(COCEP) da avaliação docente com par�cipação discente da professora Evelise Pereira
Ferreira referente aos semestres le�vos 2019/1 e 2019/2. A professora Evelise apresentou
suas avaliações docentes com par�cipação discente que recebeu do coordenador acadêmico,
professor Elenilson Freitas Alves, referentes aos semestres le�vos 2019/1 e 2019/2 e sua
média para os dois semestres foi 1,0. Após os membros da comissão de curso estarem cientes
da avaliação, passou-se para o próximo ponto de pauta. Item (3) – Anuência do calendário
acadêmico 2020/2 do curso de Engenharia de Produção. A professora Evelise apresentou o
calendário acadêmico 2020/2 do curso de Engenharia de Produção, que após realizada as
alterações, foi aprovado por unanimidade pelos presentes. O referido calendário encontra-se
no Apêndice A. Item (4) – Homologação dos Planos de Ensino do curso de Engenharia de



Produção. A professora Evelise em conjunto com a professora Carla menciona que
desenvolveram uma planilha no Excel (Apêndice B) contendo os seguintes itens:
Componentes Curriculares (CC) do curso de Engenharia de Produção referentes a 2020/2 e o
respec�vo docente responsável pelo CC e alguns pontos para análise, a saber: a ementa está
igual à do PPC?; os obje�vos estão iguais aos do PPC?; a metodologia está de acordo com as
orientações sugeridas para AERES?; as referências básicas estão iguais às do PPC?; as
referências complementares estão iguais às do PPC?; e uma jus�fica�va. Após, ao acaso esses
planos de ensino foram distribuídos entre os presentes e analisados de forma individual. A
professora Evelise explicou que alguns planos de ensino não foram preenchidos pelos
docentes responsáveis dentro do prazo estabelecido pela Coordenação Acadêmica, dessa
forma, não foram avaliados nesta reunião. Por fim, cada membro da COCEP realizou a análise
e, o resultado encontra-se na coluna Jus�fica�va, quando algum(s) do(s) ponto(s) analisados
não estavam conforme o Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia de Produção. Item (5) –
Homologação dos Planos de Trabalho do curso de Engenharia de Produção. Em comum
acordo com os membros presentes decidiu-se que o presente item será apreciado na segunda
reunião ordinária da COCEP que será realizada no dia 28 de janeiro de 2021. Vencidos os
pontos de pauta previstos, às dezesseis horas e quinze minutos, a Professora Evelise 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 24/03/2021, às 20:35, 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 22:33, 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 18:12, 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 30/03/2021, às 14:15, 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 09:40, conforme horário oficial de Brasília,
de acordo com as norma�vas legais aplicáveis.

Assinado eletronicamente por VANDERLEI ECKHARDT, PROFESSOR DO MAGISTERIO
SUPERIOR, em 24/06/2021, às 16:14, conforme horário oficial de Brasília, de acordo
com as norma�vas legais aplicáveis.

Assinado eletronicamente por MAURICIO NUNES MACEDO DE CARVALHO, PROFESSOR
DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 27/06/2021, às 23:14, 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?

https://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0490912 e o código CRC B2FD17CE.
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