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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

ATA DE REUNIÃO

Ata da terceira reunião ordinária do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Engenharia de Produção –
NDE da Universidade Federal do Pampa do ano de 2021 (Ata NDE 03/2021). Aos nove dias do mês de
março 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, Maurício Nunes Macedo de Carvalho,
exercendo a coordenação do NDE, Caio Marcello Recart da Silveira, Carla Beatriz da Luz Peralta, Cesar
Antônio Mantovani, Claudio Sonáglio Albano, Evelise Pereira Ferreira, Ivonir Petrarca dos Santos, Ta�ana
Nardon Noal, Vanderlei Eckhardt e Victor Luiz Scherer Lutz, a professora Fernanda Gobbi de Boer Garbin
jus�ficou sua ausência. Após a verificação e existência de quórum qualificado e das saudações iniciais, o
Coordenador do NDE iniciou a reunião para tratar dos assuntos constantes da pauta estabelecida na
convocação da reunião. Item 1 – Comunicações gerais. O professor Maurício coloca a palavra a
disposição dos demais presentes caso queiram realizar qualquer informe. A professora Carla comunica
que par�cipou de reunião virtual junto com a Coordenação Administra�va, Coordenação Acadêmica e
Direção do Campus, onde foi no�ficado que até o dia 28 de Março/21, devem ser encaminhados os
pedidos de compra para a interface do curso TA Mozer Cardoso e, este, deve realizar o envio das
solicitações dos professores para a Coordenação Administra�va até 31 de Março/21. Em depoimento, a
professora Carla relata que ques�onou se poderiam ser incluídos neste processo a calibração dos
equipamentos hoje disponíveis no Laboratório de Ergonomia e Segurança Industrial (LABESI), a
Coordenadora Administra�va Catarina concordou posi�vamente para esta solicitação. O professor
Claudio Albano destaca que, historicamente a Universidade recebe maior verba para compra de bens
custeio em detrimento da compras - capital. Item 2 – Solicitações de inclusão e exclusão de pauta e
comunicações. Em virtude da ausência da professora Fernanda, o professor Mauricio ques�ona ao grupo
se é per�nente que sejam apresentados os conteúdos da matriz de competências da Área 3 – Pesquisa
Operacional (ABEPRO) dado que a professora Fernanda teria maior ciência dos conteúdos para esclarecer
dúvidas remanescentes durante a reunião. Em discussão o grupo entendeu que este ponto de pauta
deveria ser man�do, haja vista que trata-se da ciência dos trabalhos desenvolvidos pelo grupo. Item 3 –
Apresentação dos conteúdos relacionados a Área 02 – Logís�ca Engenharia de Operações e Processos
da Produção (ABEPRO). O professor Maurício lembra que o conteúdo desta área foi elaborado pelo
grupo de professores composto pela Carla, Evelise e Ivonir. A professora Carla e o professor Ivonir,
realizam uma breve explanação a respeito dos conteúdos relacionados na matriz. Durante o processo de
revisão da matriz pelos membros do NDE, o professor Mauricio destaca que os itens elencados pela
ABEPRO, para as diferentes áreas, devem ser observados na construção da matriz, procurando-se atender
em sua completude. Da mesma forma, o professor Mauricio lembra que discussões a respeito de número
de créditos por área ou por disciplina serão realizados após findarmos o processo de revisão de
conteúdo. Após discussão, a professora Carla sugere que o grupo de trabalho da Área 02 volte a se reunir
a fim de revisar os itens faltantes na matriz e, então, realizar novamente a apresentação na próxima
reunião NDE. Em processo de votação, houveram seis votos favoráveis (Carla, Caio, Claudio Albano,
Evelise, Ivonir, Mauricio), nenhum voto contrário, quatro votos de abstenção (Cesar, Ta�ana, Vanderlei,
Victor), assim sendo, após revisão, o grupo de trabalho passa a apresentar a matriz na próxima reunião
NDE. Em tempo, os Professores Victor e Ta�ana, alertam para os elementos de ligação u�lizados na
construção textual das Competências definidas para os egressos do curso. Os mesmos advertem que em
determinadas Macro Competências o uso do termo de ligação “e” torna bastante restri�vo a adequação
do conteúdo a competência e, sugere que este poderia ser alterado para o uso do “ou” e “e/ou” para
melhorar a compreensão do texto. Após discussão, o Professor Mauricio entende que este tema poderá
ser tratado em futuras reuniões no NDE, quando per�nente, mas que a revisão das Competências
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Técnicas Gerais, Técnicas Específicas e Competências Profissionais não é ponto de pauta da presente
reunião e, desta forma, a elaboração da matriz deve considerar, a priori, as competências já aprovadas.
Item 4 – Apresentação dos conteúdos relacionados a Área 03 – Pesquisa Operacional (ABEPRO). O
professor Maurício lembra que o conteúdo desta área foi elaborado pelo grupo de professores composto
pelo Claudio, Carla, Evelise, Fernanda e Maurício. As professoras Carla e Evelise apresentam brevemente
a matriz de competências desta área que, após revisão e comentários dos demais professores, foi
considerada cônscio por todos os presentes. Item 5 – Definição das próximas a�vidades. O professor
Maurício confirma a apresentação na próxima reunião NDE da Área 4 (ABEPRO) - Engenharia da
Qualidade, Área 5 (ABEPRO) - Engenharia do Produto, bem como, revisão da Área 2 (ABEPRO) – Logís�ca.
Após vencidos os itens constantes em pauta e, não havendo mais assuntos a serem discu�dos, a reunião
foi encerrada às quinze horas e dez 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 CARLA BEATRIZ DA LUZ PERALTA, PROFESSOR DO MAGISTERIO
SUPERIOR, em 23/03/2021, às 21:34, 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 22:37, 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 17:42, 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 10:37, 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 09:01, 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 14:40, 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 11:45, 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 16:28, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as norma�vas legais
aplicáveis.
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