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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

ATA DE REUNIÃO

Ata da sexta reunião ordinária do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Engenharia de Produção -
NDE da Universidade Federal do Pampa do ano de 2021 (Ata NDE 06/2021). Aos trinta dias do mês de
março do ano de dois mil e vinte e um, às quinze horas e quinze minutos, 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, Carla Beatriz da Luz Peralta, Claudio Sonáglio Albano, César Mantovani,  Evelise Pereira
Ferreira, Fernanda Gobbi de Boer Garbin, Ivonir Petrarca dos Santos, Ta�ana Nardon Noal, Vanderlei
Eckhardt e Victor Luiz Scherer Lutz. 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. A professora. Carla comunica que
par�cipou de uma reunião junto a Coordenação Acadêmica onde foi avaliada a necessidade de oferta de
componentes curriculares que fazem uso de Laboratórios para prováveis formandos neste campus. Na
ocasião,a professora Carla informou que, para o curso de Engenharia de Produção, não haveria demanda
destes componentes para atendimento dos prováveis formandos no semestre corrente. A professora
Carla informou ainda que, em reunião realizada conjuntamente com o professor Fernando Junges
(Coordenador Acadêmico) e a professora Ana Rosa Costa Muniz (Coordenadora da Engenharia Química),
foi comunicada do interesse de redistribuição do docente Mateus Guimarães da Silva, atualmente
alocado no Campus Caçapava, para o Campus Bagé.  Item 2 – Solicitações de inclusão e exclusão de
pauta e comunicações. A professora Fernanda solicita a alteração do cronograma de reuniões do NDE,
haja vista a postergação de datas para a submissão do novo PPC, realizada pela PROGRAD. Em votação a
inclusão de pauta foi aprovada por unanimidade. Não havendo mais inclusões de pauta passou-se para o
seguinte tópico. Item 3 – Ciência do O�cio nº 2/2021 – Suspensão do cronograma de envio de PPCs. O
professor Maurício informa que na úl�ma semana foi encaminhado pela professora Carla o O�cio nº
2/2021 (ANEXO), onde a PROGRAD informa a suspensão do cronograma de envios de PPCs.
Oportunamente, a professora Evelise informou o número do processo no SEI (23100.006521/2020-08)
que trata dos trâmites dos PPCs na ins�tuição. Após debate entre os membros da reunião, houve uma
inversão de pauta e se passou a tratar da alteração do cronograma de reuniões do NDE. Item 4 –
Alteração do cronograma de reuniões do NDE. A professora Fernanda, mo�vada pelo O�cio nº 2/2021
supracitado, solicita alteração no cronograma de reuniões do NDE. A mesma jus�fica que, com a
postergação das datas para envio da nova versão do PPC, as reuniões poderiam passar a ser realizadas
quinzenalmente, reduzindo a sobrecarga de trabalho dos professores. Após debate, o professor Cláudio
sugere que primeiramente seja finalizada a rodada de discussão em torno dos conteúdos distribuídos
para cada uma das dez áreas da Engenharia de Produção, preconizadas pela ABEPRO. Neste sen�do, o
professor Maurício coloca em votação a proposta de alteração no cronograma de reuniões do NDE,
designando o dia treze de abril de dois mil e vinte um para realização da averiguação dos sombreamentos
de conteúdos entre áreas da Engenharia de Produção e, no mesmo dia, verifique-se a possibilidade de
suspensão temporária ou maior espaçamento de datas entre reuniões NDE. Em processo de votação,
houveram dez votos favoráveis (Profes. Maurício, Carla, Cláudio, Cesar, Evelise, Fernanda, Ivonir, Ta�ana,
Vanderlei e Victor) e uma abstenção (Prof. Caio). Em tempo, o professor Maurício informa que a
apresentação que trata da forma de avaliação por Rubricas, de responsabilidade dos professores Caio e
Fernanda, que seria realizada nesta mesma data, fica suspensa temporariamente até que se delibere o
novo cronograma. Item 5 – Apresentação dos conteúdos relacionados à Área – Engenharia
Organizacional (ABEPRO). O professor Maurício informa que o conteúdo foi elaborado pelos professores
Caio Recart, Cláudio, Carla, Evelise, Fernanda e Ivonir. Os mesmos informam que realizaram a revisão dos
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conteúdos incluindo temas que tratam de Redes de Empresas e, após uma explanação dos demais foi
dada ciência da matriz de competências desenvolvida para a área. Item 6 – Apresentação dos conteúdos
relacionados à Área - Engenharia do Trabalho (ABEPRO). O professor Maurício informa que o conteúdo
foi elaborado pelos professores Evelise, Ta�ana e Victor. A professora Evelise realizou uma breve
explanação a respeito dos temas elencados para esta área relacionando-os aos subtópicos preconizados
pela ABEPRO. Logo após, foi dada ciência da matriz de competências desenvolvida para a área. Item 7 –
Apresentação dos conteúdos relacionados à Área – Engenharia da Sustentabilidade. O professor
Maurício informa que o conteúdo foi elaborado pelos professores Caio, Maurício e Ta�ana. Com a
palavra, o professor Maurício destacou a colaboração de cada um dos membros do grupo de trabalho
para perfazer os itens que compõem esta área de atuação, conforme definido pela ABEPRO. Sem maiores
comentários, foi dada ciência da matriz de competências desenvolvida para a área. Item 8 – Definição
das próximas a�vidades. O professor Maurício confirma a apresentação na próxima reunião NDE para o
dia 06/Abril, da Área 10 (ABEPRO) - Educação em Engenharia de Produção e, da matriz de conteúdos
versus competências rela�va aos componentes curriculares de Desenho Técnico. Vencidos os itens
constantes em pauta e, não havendo mais assuntos a serem discu�dos, a reunião foi encerrada às
dezesseis horas e trinta minutos, sendo assinada por mim, Maurício 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 23:05, 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 15:13, 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 14:07, 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 18:14, 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 10:09, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as
norma�vas legais aplicáveis.
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