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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

ATA DE REUNIÃO

Ata da primeira reunião ordinária do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Engenharia de Produção –
NDE da Universidade Federal do Pampa do ano de 2021 (Ata NDE 01/2021). Ao segundo dia do mês de
fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, reuniu-se o Núcleo Docente Estruturante do
Curso de Engenharia de Produção da UNIPAMPA por meio de uma videoconferência, realizada pelo
Google Meet, conforme convocação. Presentes os Professores, Carla Beatriz da Luz Peralta, exercendo a
coordenação do NDE, Caio Marcello Recart da Silveira, Claudio Sonáglio Albano, Cesar Antônio
Mantovani, Evelise Pereira Ferreira, Fernanda Gobbi de Boer Garbin, Ivonir Petrarca dos Santos, Maurício
Nunes Macedo de Carvalho, Ta�ana Nardon Noal, Vanderlei Eckhardt e Victor Luiz Scherer Lutz. Após a
verificação e existência de quórum qualificado e das saudações iniciais, a Presidente do NDE iniciou a
reunião para tratar dos assuntos constantes da pauta estabelecida na convocação da reunião. Item 1 –
Solicitações de inclusão e exclusão de pauta e comunicações. A professora Carla ques�onou os membros
do NDE se teriam inclusão, exclusão e comunicados. Houve duas solicitações de inclusões de pautas, uma
por parte do professor Vanderlei, solicitação: Repositório dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs) da
Engenharia de Produção; e a segunda por parte do professor Maurício, solicitação: Rodada de atualização
voluntária por parte dos professores do curso de Engenharia de Produção. Não houve comunicados e
exclusões. Item 2 – Eleição da nova presidência do NDE. A professora Carla ques�onou aos membros do
NDE quem teria interesse a assumir a presidência do NDE. O professor Mauricio se disponibilizou via e-
mail encaminhado anteriormente e como não houve mais interessados foi colocado em votação, sendo
por unanimidade eleito.  Item 3 - Calendário das reuniões do NDE de 2021. A professora Carla
apresentou o calendário das reuniões do NDE para o ano de 2021. Após apresentação os membros do
NDE definiram novas datas, conforme o Apêndice A, sendo este aprovado por unanimidade. Item 4 –
Proposta de rota�vidade entre os membros do NDE para elaboração das atas. A professora Carla
propôs a realização de uma rota�vidade aos membros interessados do NDE para elaboração das ATAs. O
professor Cláudio propôs que essa rota�vidade fosse executada por todos os membros do NDE. Após
discussão, os professores que se disponibilizaram voluntariamente foram: Caio, Carla, Claudio, Evelise,
Fernanda e Mauricio. Item 5 - Rodada de atualização voluntária por parte dos professores do curso de
Engenharia de Produção. O professor Mauricio sugere que periodicamente, seja disponibilizada um
momento nas reuniões da Comissão de Curso da Engenharia de Produção (COCEP) para que os
professores voluntariamente apresentem as a�vidades de gestão, pesquisa, ensino e extensão que vêm
atuando na ins�tuição. Desta forma, tal proposta foi colocada em votação, obtendo oito votos favoráveis
(Carla, Cesar, Claudio, Vanderlei, Fernanda, Ivonir, Mauricio e Ta�ana); um voto contrário (Evelise) e duas
abstenções (Caio e Victor). A professora Evelise jus�ficou seu voto contrário mencionando que a proposta
é interessante, no entanto, que deveria ser realizada por meio de uma roda de conversa entre os
docentes do curso. Item 6 - Revisão dos critérios de orientação do Projeto de Trabalho de Conclusão de
Curso e Trabalho de Conclusão de Curso. O professor Ivonir solicita que sejam revisados os critérios de
orientação referente a quan�dade de orientados para os componentes curriculares de Projeto de
Trabalho de Conclusão de Curso e Trabalho de Conclusão de Curso. Sendo assim, o professor Ivonir
destaca que atualmente a quan�dade permi�da de orientados é cinco por ano, e o professor Ivonir
gostaria que este valor fosse por semestre. Após, um longo período de discussão houve o
encaminhamento de quatro propostas, sendo elas aprovadas em dois turnos. No primeiro turno, ocorreu
a seguinte votação: (1) Proposta: sem limite máximo de orientação (Cesar e Vanderlei); (2) Proposta:
quatro orientados por semestre (Evelise e Caio); (3) Proposta: oito orientados por ano (Carla, Claudio,
Ta�ana, Fernanda e Ivonir); (4) Proposta: seis orientandos por ano (Mauricio) e houve uma abstenção
(Victor). Com empate entre as propostas um e dois, realizou-se uma nova rodada de votação com o
seguinte resultado: (1) Proposta: sem limite máximo de orientação (Cesar e Vanderlei); (2) Proposta:
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quatro orientados por semestre (Carla, Claudio, Caio, Evelise, Ivonir, Ta�ana e Mauricio) e houve uma
abstenção (Victor). Por fim, foi encaminhado para uma votação final as seguintes propostas com suas
respec�vas votações: (2) Proposta: quatro orientados por semestre (Caio, Cesar, Evelise e Vanderlei); (3)
Proposta: oito orientados por ano (Carla, Claudio, Fernanda, Ivonir, Ta�ana e Mauricio); e uma abstenção
(Victor). Desta forma, deliberou-se que ficam delimitados oito orientados por ano nos componentes de
PTCC e TCC somadas. Item 7 - Repositório dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs). Devido ao tempo
ultrapassado do teto da reunião, o professor Vanderlei solicitou a re�rada desse ponto de pauta, assim o
mesmo será incluso na segunda reunião do NDE. Vencidos os pontos de pauta previstos, às dezessete
horas, a Professora Carla deu por encerrada a reunião e, nada mais havendo a constar, lavrei apresente
Ata, que após revisão será assinada por mim, Carla Beatriz da Luz Peralta, que secretariei a reunião e
pelos presentes.

Assinado eletronicamente por CARLA BEATRIZ DA LUZ PERALTA, PROFESSOR DO MAGISTERIO
SUPERIOR, em 23/03/2021, às 21:32, 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 22:35, 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 18:14, 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 26/03/2021, às 17:41, conforme horário oficial de Brasília, de acordo
com as norma�vas legais aplicáveis.

Assinado eletronicamente por CLAUDIO SONAGLIO ALBANO, PROFESSOR DO MAGISTERIO
SUPERIOR, em 28/03/2021, às 10:36, 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 09:00, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as
norma�vas legais aplicáveis.

Assinado eletronicamente por CESAR ANTONIO MANTOVANI, PROFESSOR DO MAGISTERIO
SUPERIOR, em 03/04/2021, às 14:39, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as
norma�vas legais aplicáveis.

Assinado eletronicamente por VICTOR LUIZ SCHERER LUTZ, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR,
em 05/04/2021, às 11:44, 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 16:27, 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 0487706 e
o código CRC 87722DDB.
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