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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

ATA DE REUNIÃO

Ata da oitava reunião ordinária do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Engenharia de Produção –
NDE da Universidade Federal do Pampa do ano de 2021 (Ata NDE 08/2021). Aos vinte 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 convite. Presentes os Professores, Maurício
Nunes Macedo de Carvalho, exercendo a coordenação do NDE, Caio Marcello Recart da Silveira, Carla
Beatriz da Luz Peralta, César Antônio Mantovani, 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 Coordenador do NDE iniciou a reunião para tratar dos assuntos constantes da
pauta estabelecida, composta dos seguintes itens: Item 1 – Comunicações gerais. Não foram realizadas
comunicações gerais. Item 2 – Solicitações de inclusão e exclusão de pauta e comunicações.  Sem
pedidos de inclusões e/ou exclusões. Item 3 – Retomada do FÓRUM DAS ENGENHARIAS E CIÊNCIAS
EXATAS. Convite estendido para um (1) membro do NDE do curso. A professora Carla relata uma nova
sistemá�ca das reuniões do Fórum, com nova periodicidade, formato mais informal, apresentação de
trabalhos/projetos desenvolvidos na Unipampa. Deixa aberta a possibilidade dos interessados em
demonstrarem trabalhos/projetos realizarem suas apresentações. Professor Victor Luz fez diversas
considerações sobre as componentes da área de desenho, que deverá ser um assunto abordado no
Fórum das Engenharias. Item 4 – Apontamentos referentes elaboração da matriz competências vs.
conteúdos das Áreas da Engenharia de Produção (ABEPRO). O Professor Mauricio destacou que 
juntamente com a professora Carla desenvolveram um quadro que foi compar�lhado com os demais
membros do NDE apresentando os apontamentos que os professores do curso realizaram com possíveis
sombreamentos de conteúdos entre as mais diversas áreas do curso. Professores Fernanda, Mauricio e
Carla fazem alguns esclarecimentos sobre os obje�vos da abordagem do apontamentos de possíveis
sombreamentos. O Professor Vanderlei sugere que seja realizada uma análise da área 8, visto que
apresenta menor número de sugestões. O professor Caio sugere maiores esclarecimentos sobre como
deve ser realizado este trabalho de apontamento dos possíveis sombreamentos. Professor Maurício
relata que esta análise deveria ter sido realizada até 15/abril, mas o professor Caio poderá colaborar
durante a(s) reunião(ões). Começam os trabalhos pela área 08 - Engenharia do Trabalho. Apontamento
dos professores Carla e Ivonir (13. Ergonomia do Produto - sombreamento com a área 5), com possíveis
sombreamentos com conteúdos da área 05 - Engenharia do Trabalho. Professores Carla, Ivonir e
Vanderlei apresentam seus argumentos com relação aos possíveis sombreamentos. Professor César
apresenta algumas considerações sobre os tópicos que estão sendo abordados. Diversos professores
fazem comentários sobre como deve ser o desenrolar da reunião e seus obje�vos. Professor Vanderlei
coloca a sugestão de passar o tópico 13.4 (dentro de Ergonomia do Produto), para a área de 5 -
Engenharia do Produto, como item 3.5, em votação a sugestão foi aprovada por unanimidade. Diversos
professores fazem sugestões sobre o tópico, visando sua classificação quanto a taxonomia de Bloom.
Professor Caio ques�ona o item que aborda Taylorismo e Ergonomia, que este tópico estaria em conflito
com área de Engenharia de Operações e Processos de Produção, área 1. Também alerta que este tópico
está presente em outras áreas do curso. Após diversos debates, os professores optaram por manter os
tópicos no formato e áreas atuais. Após solicitação do professor Caio, professor Mauricio relata que a
planilha para sugestões poderá ser aberta novamente. Professora Carla faz uma manifestação ao
contrário desta sugestão. Professor Caio re�ra seu pedido de maior prazo para o preenchimento do
formulário, realizará sua manifestação por correio eletrônico. Item 5 – Cronograma das reuniões do NDE.
Não foi abordado este tópico na reunião. Vencidos, parcialmente, os itens constantes em pauta, a
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reunião foi encerrada às dezesseis 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 23:07, 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 13:48, 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 14:09, 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 18:15, 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.

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 0557125 e
o código CRC 2C6ADF54.
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