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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

ATA DE REUNIÃO

Ata da décima reunião ordinária do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Engenharia de Produção –
NDE da Universidade Federal do Pampa do ano de 2021 (Ata NDE 10/2021). Aos quinze dias de junho 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
(meet.google.com/s�-qkhr-cbm), conforme convite. Presentes os Professores, Maurício Nunes Macedo
de Carvalho, exercendo a coordenação do NDE, Caio Marcello Recart da Silveira, Carla Beatriz da Luz
Peralta, Cesar Antônio Mantovani, Cláudio Sonáglio Albano, Evelise Pereira Ferreira, Fernanda Gobbi de
Boer Garbin, Ivonir Petrarca dos Santos, Ta�ana Nardon Noal e Vanderlei Eckhardt. O professor Victor
Luiz Scherer Lutz não jus�ficou sua ausência. O Coordenador do NDE iniciou a reunião para tratar dos
assuntos constantes da pauta estabelecida, composta dos seguintes itens: Item 1 – Comunicações gerais.
Com a palavra, a professora Carla comunica que esteve em reunião com o Coordenador Acadêmico,
Professor Fernando Junges, para tratar da acolhida aos alunos e, na oportunidade informou as datas para
realização da Semana Acadêmica, nos dias 8 a 10 de setembro do corrente ano. Item 2 – Solicitações de
inclusão e exclusão de pauta e comunicações. O professor Maurício solicitou a inclusão do ponto de
pauta para apresentar os trâmites relacionados à inserção e assinatura de documentos do TCC no sistema
SEI. Em processo de votação, a inserção de pauta foi aprovada por unanimidade. Item 3 - Apresentação
dos documentos de TCC adicionados no Sistema SEI. O Professor Maurício apresentou os termos e
formulários inseridos no sistema SEI relacionado aos alunos que concluíram o Trabalho de Conclusão de
Curso no segundo semestre de dois mil e vinte e um. O mesmo professor solicitou aos professores
orientadores que realizarem a conferência do conteúdo destes formulários, de tal forma que, ficou
acordado que esta etapa será efe�vada até o dia 21 de junho de 2021, após, todos os demais membros
das bancas de TCC, bem como alunos, deverão inserir sua a assinatura digital para que então, os
documentos sejam enviados ao setor de Biblioteca do Campus Bagé. Item 4 – Reestabelecer cronograma
de Reuniões NDE. Dando con�nuidade, o professor Maurício apresentou em tela as próximas etapas para
verificação dos sombreamento de conteúdos elaborados pelos professores para cada subárea da
Engenharia de Produção, preconizadas pela ABEPRO. Com o auxílio da Professora Carla e Professora
Evelise foram definidas as datas para as reuniões que deverão acontecer nas terças-feiras, quando não
houver reunião da COCEP. Com a ciência de todos os presentes, o cronograma de reuniões foi aprovado
por unanimidade. Item 5 – Planilha de Indicação de Orientação e Avaliação de PTCC/TCC.  Dando
sequência, o Professor Maurício propõe ao curso o uso de uma planilha, que busca iden�ficar quais áreas
os professores desejam desempenhar o papel de Orientador e Avaliador nas componentes de Projeto de
Trabalho de Conclusão de Curso (PTCC) e Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), conforme as subárea da
Engenharia de Produção, preconizadas pela ABEPRO. O mesmo destaca que por meio do preenchimento
da planilha, será possível enxergar as lacunas, campos de atuação em que não estão sendo desenvolvidas
as competências dos nossos egressos, assim como, que possamos explicitar a todos os demais
professores quais áreas temos interesse em atuar como membros da banca de avaliação contribuindo
para uma distribuição equita�va desta função entre os professores. O professor Vanderlei destaca a
importância do caráter de inovação nos processos do curso. O professor César salienta que esta é uma
ferramenta de suporte na tomada de decisão e escolha da banca de PTCC pelos orientadores. A
Professora Fernanda sugere que possam ser inseridas novas áreas de atuação que não estão
contempladas pela ABEPRO. Após o tema ser amplamente deba�do por todos os presentes, optou-se
pela aprovação em unanimidade da planilha de Indicação de Orientação e Avaliação de PTCC/TCC, como
objeto de consulta interna dos professores. Item 6 - Revisão da Norma para Trabalho de Conclusão de
Curso de Graduação na Eng. de Produção, Capítulo VII - Da Avaliação, Art 13º. Logo após, o Professor
Maurício faz a leitura do Art 13º, Capítulo VII, da Norma para Trabalho de Conclusão de Curso, o qual
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explicita a forma como os discentes matriculados nas componentes de PTCC e TCC devem ser avaliados.
O mesmo destacou a importância de haver uma uniformidade de avaliação em ambas as componentes,
mi�gando assim qualquer instabilidade jurídica que isto possa causar. Os professores Caio, Fernanda,
Cesar e Cláudio concordam que a avaliação de PTCC possa ser realizada de maneira divergente a
avaliação de TCC e, que esta possibilidade está respaldada pelas Diretrizes Operacionais para Oferta das
A�vidades de Ensino Remoto Emergencial - AEREs. Esta afirmação foi acatada e consensada por todos os
presentes. Conforme sugestão da professora Fernanda e o professor Caio, passou-se para a votação da
forma de avaliação para PTCC a ser adotada durante o ensino remoto emergencial, de acordo com as
seguintes opções: (Opção 1) A avaliação será realizada pelo orientador e um avaliador, professor do
curso, por meio da entrega do trabalho pelo aluno e retorno por parecer. (Votaram: Fernanda e Evelise).
(Opção 2) A avaliação será realizada por dois avaliadores, excluindo o orientador, por meio da entrega do
trabalho pelo aluno e retorno por parecer. (Votaram: Cesar, Caio, Vanderlei e Ivonir). (Opção 3) A
avaliação será realizada pelo orientador e dois avaliadores, por meio da entrega do trabalho pelo aluno e
retorno por parecer. (Votaram: Ta�ana e Carla). (Opção 4) A avaliação será realizada pelo orientador e
dois avaliadores, por meio da entrega do trabalho pelo aluno, apresentação do mesmo e retorno por
parecer (Votaram: Cláudio). Opção 5 - A avaliação será realizada por dois avaliadores, excluindo o
orientador, por meio da entrega do trabalho pelo aluno, apresentação do mesmo e retorno por parecer.
(Votaram: Maurício). Ao final do processo de votação, foi aprovada pela maioria a (Opção 2): A avaliação
será realizada por dois avaliadores, excluindo o orientador, por meio da entrega do trabalho pelo aluno e
retorno por parecer. Vencidos os itens constantes em pauta, a reunião foi encerrada às dezesseis horas e
quinze minutos, sendo assinada por mim Mauricio Nunes Macedo de Carvalho, que lavrei a presente ata,
que, lida e aprovada, é assinada por todos os demais presentes.

Assinado eletronicamente por MAURICIO NUNES MACEDO DE CARVALHO, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 27/06/2021, às 23:10, 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 28/06/2021, às 15:15, 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 29/06/2021, às 13:48, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as
norma�vas legais aplicáveis.

Assinado eletronicamente por CESAR ANTONIO MANTOVANI, PROFESSOR DO MAGISTERIO
SUPERIOR, em 29/06/2021, às 13:53, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as
norma�vas legais aplicáveis.

Assinado eletronicamente por EVELISE PEREIRA FERREIRA, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR,
em 29/06/2021, às 14:14, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as norma�vas legais
aplicáveis.

Assinado eletronicamente por CLAUDIO SONAGLIO ALBANO, PROFESSOR DO MAGISTERIO
SUPERIOR, em 12/07/2021, às 10:11, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as
norma�vas legais aplicáveis.
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