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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

ATA DE REUNIÃO

Ata da sé�ma reunião ordinária do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Engenharia de Produção -
NDE da Universidade Federal do Pampa do ano de 2021 (Ata NDE 07/2021). Aos seis dias do mês de abril
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, Carla Beatriz da Luz Peralta, Claudio
Sonáglio Albano, Cesar Antônio Mantovani,  Evelise Pereira Ferreira, Fernanda Gobbi de Boer Garbin,
Ivonir Petrarca dos Santos, Ta�ana Nardon Noal, Vanderlei Eckhardt e Victor Luiz Scherer Lutz. O Prof.
Caio Marcello Recart da Silveira jus�ficou antecipadamente 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.
Não houve comunicações gerais por parte da Coordenação do Curso e demais membros. Item 2 –
Solicitações de inclusão e exclusão de pauta e comunicações. O professor Vanderlei solicita a inclusão de
pauta para debater a respeito do convite de par�cipação da T.A. Andréa de Carvalho Pereira, Chefe de
Seção na Biblioteca do Campus Bagé, no Componente Curricular de Trabalho de Conclusão de Curso. Em
processo de votação, a proposta foi aprovada com nove votos favoráveis (professores Maurício, Carla,
Cláudio, Evelise, Fernanda, Ivonir, Ta�ana, Vanderlei e Victor) e um contrário (professor Cesar). Item 3 –
Apresentação dos conteúdos relacionados à Área – Educação em Engenharia de Produção (ABEPRO). O
professor Maurício informa que o conteúdo foi elaborado pelos professores Carla, Evelise, Fernanda e
Maurício. A professora Fernanda toma a palavra e destaca os principais conteúdos elencados
relacionando-os com as respec�vas competências dos egressos do curso de Engenharia de Produção. Na
oportunidade, destaca que a maioria dos conteúdos apresentados são transversais, sendo desenvolvidos
pelo discente ao percorrer os componentes curriculares do curso, em contrapar�da, alguns poucos
conteúdos estão mais diretamente relacionados com os componentes de Introdução a Engenharia de
Produção e Tópicos Jurídicos e Sociais. Após explanação dos demais membros do grupo, foi dada ciência
da matriz de competências desenvolvida para a área. Item 4 - Apresentação da matriz conteúdo vs
competências para a Área de Desenho Técnico. O professor Maurício informa que o conteúdo foi
elaborado pelos professores Victor, Cris�ano, Alexandro e Francisco. O professor Victor toma a palavra e
expõe ponto a ponto os conteúdos elencados pelo núcleo de Desenho Técnico para os componentes
ofertados na Engenharia de Produção. O mesmo salienta que inclusões de conteúdos foram realizadas
para atender demandas de professores do curso, com vistas a dar maior subsídios para desenvolvimento
de componentes curriculares específicos. Após esclarecimentos realizados pelo professor Victor aos
ques�onamentos realizados pelos professores Vanderlei, Cesar e Maurício, foi dada ciência da matriz de
competências desenvolvida para a área. Neste momento a professora Ta�ana se ausentou da reunião.
Item 5 - O convite de par�cipação da T.A. Andrea de Carvalho Pereira, Chefe de Seção na Biblioteca do
Campus Bagé, no Componente Curricular de Trabalho de Conclusão de Curso. O professor Maurício
explana que a T.A. Andréa vem sendo sistema�camente convidada a par�cipar dos encontros realizados
no componente curricular Trabalho de Conclusão de Curso para apresentar as normas para elaboração de
monografias e trâmites necessários para publicação de TCCs na Biblioteca do Campus. O professor
Vanderlei observa a dificuldade que há em disponibilizar os TCCs aprovados no curso para consulta na
biblioteca do campus. Neste sen�do, o professor Cláudio lembra que na gestão anterior do Campus Bagé,
foi elaborado um documento com as exigências mínimas para publicação de TCCs na Biblioteca e que é
necessário resgatar tais decisões aprovadas anteriormente no Conselho do Campus. Ainda, ressalta que
em setembro de 2020, conforme consta em processo do SEI, registrado no relatório de gestão 2020 e, em
reuniões de transição, a reitoria cedeu para o Campus Bagé uma bibliotecária. O professor Maurício



30/07/2021 SEI/UNIPAMPA - 0557120 - Ata de Reunião

https://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=615882&infra_… 2/2

conclui a discussão informando que será realizado o convite à servidora para apresentação junto aos
discentes matriculados em TCC e respec�vos orientadores. Neste momento a professora Fernanda se
ausentou da reunião. Item 6 – Definição das próximas a�vidades. Como prosseguimento aos trabalhos,
o professor Maurício sugere que cada membro do NDE preencha um formulário eletrônico
<h�ps://forms.gle/ZKLTqyhvwyiBChSo9> apontando quais conteúdos possuem sombreamentos entre as
diferentes áreas apresentadas no decorrer do semestre, bem como, realize outras observações que
julgue necessárias. O professor Cláudio, salienta que esta é uma etapa importante no processo de
construção do TCC cujo qual seria preciso um tempo hábil maior para tais análises, destacando o caráter
proposi�vo das observações a serem realizadas. Neste sen�do, a professora Carla sugere que os
membros do grupo encaminhem suas respostas no formulário eletrônico até o dia quinze de abril, a fim
de que estas possam ser compiladas pelos professores Maurício e Carla e, posteriormente, apresentadas
no dia vinte de abril do corrente ano, data sugerida para a próxima reunião NDE. Em processo de votação,
a proposta foi aprovada por unanimidade pelos membros presentes. Vencidos os itens constantes em
pauta e, não havendo mais assuntos a serem discu�dos, a reunião foi encerrada às quinze 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 23:06, 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 13:52, 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 14:08, 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 10:10, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as
norma�vas legais aplicáveis.
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