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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

ATA DE REUNIÃO

Ata da quarta reunião ordinária do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Engenharia de Produção –
NDE da Universidade Federal do Pampa do ano de 2021 (Ata NDE 04/2021). Aos dezesseis 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, Claudio
Sonáglio Albano, Evelise Pereira Ferreira, Fernanda Gobbi de Boer Garbin, Ivonir Petrarca dos Santos,
Ta�ana Nardon Noal, Vanderlei Eckhardt e Victor Luiz Scherer Lutz. O professor Cesar Antônio Mantovani
não 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 ques�onou
aos presentes se teriam algum comunicado a realizar. A professora Carla comunicou que durante a
reunião da Comissão de Ensino, realizada na úl�ma segunda-feira, foi solicitada a indicação de
servidores(as) e discentes que deverão compor a Comissão Local para Acompanhamento da Evasão e
Retenção, de acordo com o estabelecido no O�cio Circular n° 6/2021 da CPAcad/PROGRAD/UNIPAMPA,
onde cada Comissão Local para Acompanhamento da Evasão e Retenção, nas Unidades Acadêmicas, será
composta por: (I) coordenador acadêmico; (II) pelo menos um representante do NuDE; (III) pelo menos
um representante docente; (IV) pelo menos um representante discente, que poderá ser remunerado com
bolsa de gestão, mediante disponibilidade orçamentária; e, (V) o presidente do NDE de cada curso de
graduação. Item 2 – Solicitações de inclusão e exclusão de pauta e comunicações. O professor Mauricio
destaca que em algumas reuniões dos Grupos de Trabalho que estão atuando na atualização do Projeto
Pedagógico do Curso (PPC) de Engenharia de Produção houve algumas dúvidas em relação ao
preenchimento da planilha sobre as macrocompetências. Após, ques�onou aos membros se gostariam
de incluir esse item como ponto de pauta. Por unanimidade, o item “Esclarecimento sobre as
Macrocompetências” foi incluído na reunião. Item 3 – Apresentação dos conteúdos relacionados a Área
02 – Logís�ca Engenharia de Operações e Processos da Produção (ABEPRO). O professor Maurício
ressalta que o conteúdo desta área foi elaborado pelos professores Carla, Evelise e Ivonir, que realizaram
uma breve explanação a respeito dos conteúdos relacionados na matriz. Após, houve um breve período
de comentários e revisão pelos demais professores, e a matriz foi considerada ciente por parte de todos
os professores presentes na reunião. Item 4 – Apresentação dos conteúdos relacionados a Área 04 –
Engenharia da Qualidade (ABEPRO). O professor Maurício lembra que o conteúdo desta área foi
elaborado pelos professores Fernanda, Maurício e Vanderlei. Os mesmos explicaram brevemente os
conteúdos da matriz. Após um período de explanação por parte dos professores presentes, a matriz foi
considerada ciente por todos presentes na reunião. Item 5 – Apresentação dos conteúdos relacionados a
Área 05 – Engenharia do Produto (ABEPRO). O professor Maurício ressalta que o conteúdo desta área foi
elaborado pelo grupo de professores composto pela Carla, Evelise e Vanderlei. A professora Carla
explanou sobre a elaboração dos conteúdos, mas ressaltou que não houve alterações em relação ao
conteúdo, apenas a matriz com base nas competências e macrocompetências foi elaborada. Após
explanação, houve um período de diálogo entre os professores e a matriz foi considerada ciente por
todos presentes na reunião. Item 6 – Inclusão: Esclarecimento sobre as Macrocompetências. O professor
Maurício lembra que, na úl�ma reunião do NDE, foi solicitado um esclarecimento sobre as
macrocompetências para a atualização do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Engenharia de
Produção. De forma mais específica, sobre os elementos de ligação u�lizados na construção textual das
Competências definidas para os egressos do curso. Assim, em determinadas Macrocompetências o uso
do termo de ligação “e” torna bastante restri�vo a adequação do conteúdo a competência e, houve a
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sugestão que este poderia ser alterado para o uso do “ou” e “e/ou” para melhorar a compreensão do
texto. Houve um período de diálogo entre os presentes e a professora Fernanda esclareceu que apenas
ao final do curso, o aluno irá desenvolver toda uma competência. Dessa forma, como uma competência
será desenvolvida ao longo de todo o curso, durante o preenchimento da planilha de macrocompetências
deverá ser analisado se o conteúdo abordado em determinada área contribui para o desenvolvimento da
competência analisada, não sendo responsável pelo desenvolvimento completo desta. Além disso,
destaca que todas essas informações deverão constar no PPC do curso. A professora Fernanda também
comentou sobre um modelo chamado TPACK que envolve conceitos de tecnologia, conteúdo e
metodologia que contribuem para o desenvolvimento das competências. Destacou que caso os
professores tenham interesse pelo modelo, os mesmos podem acessar o site (h�p://www.tpack.org/),
como também se disponibilizou a apresentá-lo aos membros do NDE em reunião posterior.  Item 6 –
Definição das próximas a�vidades. O professor Maurício confirma a apresentação na próxima reunião
NDE da Área 6 (ABEPRO) - Engenharia Organizacional e Área 7 (ABEPRO) - Engenharia Econômica. Após
vencidos os itens constantes em pauta e, não havendo mais assuntos a serem discu�dos, a reunião foi
encerrada às quinze horas e trinta e cinco minutos, sendo assinada por mim Evelise Pereira Ferreira, 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 26/03/2021, às 17:44, 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 09:02, 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 CAIO MARCELLO RECART DA SILVEIRA, PROFESSOR DO MAGISTERIO
SUPERIOR, em 12/05/2021, às 15:15, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as
norma�vas legais aplicáveis.

Assinado eletronicamente por EVELISE PEREIRA FERREIRA, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR,
em 17/06/2021, às 22:15, 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 16:29, 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 15:12, 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 0492477 e
o código CRC 5C6BB28D.

http://www.tpack.org/
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