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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

ATA DE REUNIÃO

Ata da quinta reunião ordinária do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Engenharia de Produção -
NDE da Universidade Federal do Pampa do ano de 2021 (Ata NDE 05/2021). Aos vinte e três 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 (meet.google.com/s�-qkhr-cbm). Conforme convocação, estavam presentes os Professores,
Maurício Nunes Macedo de Carvalho, exercendo a coordenação do NDE, Caio Marcello Recart da Silveira,
Claudio Sonáglio Albano, César Mantovani,  Evelise Pereira Ferreira, Ivonir Petrarca dos Santos, Ta�ana
Nardon Noal, Vanderlei Eckhardt e Victor Luiz Scherer Lutz. Jus�ficaram a ausência as professoras Carla
Beatriz da Luz Peralta e Fernanda Gobbi de Boer Garbin. 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. Não foram
realizadas comunicações gerais.  Item 2 – Solicitações de inclusão e exclusão de pauta e comunicações.
Não ocorreram solicitações de inclusões e/ou exclusões. Item 3 – Apresentação dos conteúdos
relacionados a Área 06 – Engenharia Organizacional (ABEPRO). O professor Maurício ressalta que o
conteúdo desta área foi elaborado pelos professores Cláudio, Carla, Evelise, Fernanda e Ivonir, que
realizaram uma breve explanação a respeito dos conteúdos relacionados na matriz. Após, um breve
período de comentários e revisão pelos demais professores. O Professor Maurício ques�ona se todos os
subitens (em número de 9 – nove) da área da ABEPRO, foram atendidos nos conteúdos relacionados. Os
professores Cláudio Albano e Evelise Ferreira, esclarecem de que forma os nove subitens especificados
para esta área (conforme ABEPRO), foram atendidos, relacionando estes subitens com os conteúdos
distribuídos entre os possíveis  componentes curriculares. O Professor Maurício ques�ona a per�nência
de ser abordado o tema “gestão de pessoas” em algum momento/componente/a�vidade no curso. Os
professores Cláudio, Caio e Evelise, fazem alguns comentários sobre este tópico. Os professores Cláudio e
Caio basicamente abordaram: existem escolas da administração que abordam comportamento
organizacional, preocupação de não criar um leque muito grande de componentes no curso e criar
(talvez) um conteúdo sobre planejamento de carreira. A Professora Evelise destaca a per�nência de ser
abordado esta temá�ca no curso, especialmente, por ser um tema atual de provas e concursos na área de
Engenharia de Produção. O Professor Caio da Silveira faz um relato de como pretende abordar tópicos
per�nentes à rede de empresas, e que este tópico será incorporado à planilha. Após este ponto, a
apreciação da área 06, será retomada em uma próxima reunião. Proposta: Reapresentação da Área -
Engenharia Organizacional na próxima reunião para que sejam realizadas as inclusões e adequações
necessárias. Votação unânime, de forma favorável. Os professores ficaram de debater, em momento
oportuno a per�nência de agregar ou não uma maior abordagem sobre gestão de pessoas, em especial
relacionada com a área de psicologia organizacional e planejamento de carreira. Item 4 – Apresentação
dos conteúdos relacionados a Área 07 – Engenharia Econômica (ABEPRO). O professor Maurício lembra
que o conteúdo desta área foi elaborado pelos professores Cláudio, Evelise e Fernanda. 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. O Professor
Maurício ques�ona se todos os subitens (em número de 4 – quatro) da área da ABEPRO, foram atendidos
nos conteúdos relacionados. Os professores Cláudio Albano e Evelise Ferreira, esclarecem de que forma
os quatro subitens especificados para esta área (conforme ABEPRO), foram atendidos, relacionando estes
subitens com os conteúdos distribuídos entre os componentes curriculares. Os professores acima
mencionados fizeram comentários relacionados à abordagem sobre “custos com qualidade”. O Professor
Cláudio Albano relata alterações nos componentes que atendem a estes conteúdos, como por exemplo,
alteração em semestres da oferta. O Professor Maurício aborda que estamos vivenciando o momento de
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realizar/propor alterações nas componentes. Sem maiores comentários sobre a planilha, foi efe�vada a
ciência sobre a planilha da área a Área 07 – Engenharia Econômica (ABEPRO). Item 5 – Definição das
próximas a�vidades. O professor Maurício confirma a apresentação na próxima reunião NDE (dia
30/março) da Área 8 (ABEPRO) - Engenharia e Área 9 (ABEPRO), bem como a reapresentação da área 6
(ABEPRO). 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, Cláudio Sonáglio
Albano, 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 23:03, 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 13:49, 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 13:51, 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 14:06, 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 30/06/2021, às 18:13, 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 10:08, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as
norma�vas legais aplicáveis.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
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