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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

ATA DE REUNIÃO

Ata da nona reunião ordinária do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Engenharia de Produção –
NDE da Universidade Federal do Pampa do ano de 2021 (Ata NDE 09/2021). Aos vinte e nove dias do mês
de abril do ano de dois mil e vinte e um, às quinze 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, Cesar Antônio Mantovani, Claudio Sonáglio Albano, Evelise Pereira Ferreira,
Ta�ana Nardon Noal e Vanderlei Eckhardt. Os professores Fernanda Gobbi de Boer Garbin, Ivonir Petrarca
dos Santos e Victor Luiz Scherer Lutz jus�ficaram suas ausências. O Coordenador do NDE iniciou a
reunião para tratar dos assuntos constantes da pauta estabelecida, composta dos seguintes itens: Item 1
– Comunicações gerais. Com a palavra, a professora Carla comunica que no dia 29 de abril do corrente
ano, será realizada a definição do calendário acadêmico na reunião do CONSUNI para o próximo semestre
de 2021/01. Item 2 – Solicitações de inclusão e exclusão de pauta e comunicações.  Não houveram
pedidos de inclusões e/ou exclusões de pauta. Item 3 – Cronograma de reunião NDE. Em virtude das
a�vidades rela�vas ao encerramento do semestre le�vo com o registro de notas e realização de bancas
de PTCC e TCC que ocorrerão nas próximas semanas, o Prof. Maurício sugere a paralisação das a�vidades
de revisão do PPC pelo NDE no atual semestre e retorno das a�vidades no início do próximo semestre
le�vo de 2021/01. Em processo de votação, a proposta foi aprovada por unanimidade pelos presentes.
Dando sequência, o professor Caio ques�onou se a realização de a�vidades do curso, como por exemplo,
uma roda de conversa, entrevistas, debates virtuais, são discu�dos nas reuniões do NDE ou COCEP
durante o período remoto. Na oportunidade a professora Ta�ana comenta que entrou em contato com
um profissional que está disponível para realização de a�vidades junto aos alunos da EP, destacando que
o mesmo possui exper�se nas áreas de PCMSO, PGQP entre outros. Após falas dos professores, o Prof.
Mauricio comenta que decisões relacionadas a eventos e a�vidades com os alunos devem ser tomadas
na COCEP e, que as a�vidades do NDE ficam restritas à elaboração e proposições de mudanças em
normas e PPC do curso. Item 4 – Apontamentos referentes à elaboração da matriz competências vs.
conteúdos das Áreas da Engenharia de Produção (ABEPRO). Dando con�nuidade o professor Maurício
ques�onou se, devido ao teto da reunião, deveríamos dar sequência ao levantamento dos apontamentos
realizados para as Áreas. Neste sen�do, o professor Vanderlei sugere que sejam verificados os pontos
levantados para a Área 07, tendo em vista que esta área tem somente um tópico. O professor Caio,
informa que enviou seus apontamentos, por e-mail, a todos os membros do NDE e, que relacionado a
Área 07, não incluiu nenhuma observação. O professor Maurício passa a palavra para o professor Claudio
que esclarece os apontamentos realizados por ele para a Área supracitada, os mesmos envolvem a
inclusão dos tópicos: Ponto de equilíbrio; margem de segurança; alavancagem, análise ver�cal e
horizontal. O professor Vanderlei, sugere que o grupo de trabalho da Área 07 – Engenharia Econômica
realize, durante o recesso, a revisão e inclusões necessárias e, que volte a ser apreciada no retorno às
a�vidades do NDE. A sugestão foi acatada pelos professores Evelise e Claudio, que integram o grupo de
trabalho que atuou nesta Área e, portanto, irão revisar os conteúdos apontados, inserindo-os e
relacionando-os com a Taxionomia de Bloom. Por fim, o Professor Maurício deu encaminhamento final à
reunião salientando que, com a definição do Calendário Acadêmico para o próximo semestre, será
possível estabelecer a data de retorno das a�vidades do NDE. Vencidos os itens constantes em pauta, a
reunião foi encerrada às dezesseis horas, sendo assinada por mim Mauricio 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 23:09, conforme horário oficial de Brasília, de acordo
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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 13:53, 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 14:11, 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 10:11, 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 0557129 e
o código CRC 1752058C.
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