
30/07/2021 SEI/UNIPAMPA - 0490916 - Ata de Reunião

https://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=543692&infra_… 1/2

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

ATA DE REUNIÃO

Ata da segunda reunião ordinária da Comissão de Curso da Engenharia de Produção (COCEP) da
Universidade Federal do Pampa do ano de 2021 (Ata COCEP 02/2021). Ao vigésimo oitavo dia do mês de
janeiro do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, reuniu-se a Comissão do Curso de Engenharia
de Produção da UNIPAMPA, por meio de uma videoconferência, conforme convite. Presentes os
professores Evelise Pereira Ferreira, exercendo a coordenação, Caio Marcello Recart da Silveira, Carla
Beatriz da Luz Peralta, Cesar Antônio Mantovani, Cláudio Sonáglio Albano, Fernanda Gobbi de Boer
Garbin, Ivonir Petrarca dos Santos, Mauricio Nunes Macedo de Carvalho, Vanderlei Eckhardt e o técnico
Mozer Cardoso Botelho. Após as saudações iniciais, a coordenadora iniciou a reunião para tratar dos
assuntos constantes da pauta estabelecida no convite da reunião. Item (1) – Abertura, solicitações de
inclusão e exclusão de pauta e comunicações. Após a abertura formal, submeteu-se a verificação de
solicitações de inclusão e exclusão de pauta. Houve duas solicitações de inclusão de pauta. A primeira,
realizada pela professora Evelise, e outra, pelo professor Ivonir, ambas foram inclusas na pauta da
presente reunião, por unanimidade. Item (2) – Proposta de acolhimento aos discentes. As professoras
Carla e Evelise comunicaram que desenvolveram uma proposta para a acolhida aos discente do curso de
Engenharia de Produção referente ao semestre le�vo 2020/2. A proposta apresentada é cons�tuída por
dois itens: (1) apresentação da coordenação do curso, boas vindas aos discentes e divulgação do
calendário acadêmico do curso de Engenharia de Produção; e, (2) palestra mo�vacional realizada pelo
egresso do curso, o Engenheiro de Produção Éric Vitor. Outros pontos destacados pelas professoras foram
o dia e horário. O evento será realizado no dia 04/02/2020 às 18 horas com previsão de término às 19
horas. Por unanimidade, a proposta foi aceita pelos membros. Item (3) – Anuência sobre a nova
presidência do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de Engenharia de Produção. A professora
Evelise destacou que na primeira reunião da COCEP a professora Carla informou que encerraria sua
a�vidade como presidente do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de Engenharia de Produção.
Desta forma, ques�onou-se aos membros da COCEP o interesse pela presidência do NDE. O professor
Mauricio comunicou a todos os membros, por meio do e-mail ins�tucional, seu interesse em assumir o
cargo. No entanto, os membros da COCEP solicitaram que haja uma eleição, conforme consta na norma
do NDE do curso de Engenharia de Produção. Por unanimidade, todos os membros foram favoráveis que
a eleição ocorra na primeira reunião do NDE a ser realizada no dia dois de fevereiro de 2021. Item (4) –
Avaliação das solicitações de Quebra de Pré-requisito ou Co-requisito. A professora Evelise informa que
as solicitações para avaliação de quebra de pré-requisito foram solicitadas por meio um formulário
desenvolvido no Google Forms e disponibilizado por meio do e-mail ins�tucional aos discentes. No
entanto, a análise não pode ser realizada na presente reunião pois, para essa análise é necessário fazer o
uso do sistema GURI para acessar os históricos escolares dos discentes que solicitaram a quebra de pré-
requisito. Vale destacar que o sistema GURI está temporariamente indisponível desde o dia vinte e seis
de janeiro de 2021. Desta forma, os membros da COCEP acertaram que quando o sistema GURI retornar,
haverá uma reunião extraordinária da COCEP para a avaliação do presente ponto de pauta. Item (5)
Inclusão de pauta: – Homologação dos Planos de Trabalho do curso de Engenharia de Produção. A
professora Evelise comunicou que recebeu até o momento treze planos de trabalho e que os mesmos
estão compar�lhados com todos os membros da COCEP via Google Drive. Para análise, a professora
Fernanda destacou que os planos de trabalho contêm informações que constam nos planos de ensinos
que foram apreciados na primeira reunião da COCEP. Desta forma, em comum acordo com os membros
presentes, decidiu-se que pela ciência e aprovação dos planos de trabalho. Item (6) Inclusão de pauta: –
Revisão dos critérios de orientação do Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso e Trabalho de
Conclusão de Curso. O professor Ivonir solicitou a revisão dos critérios de orientação do Projeto de
Trabalho de Conclusão de Curso e Trabalho de Conclusão de Curso que atualmente é de cinco orientações
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por ano para Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso e Trabalho de Conclusão de Curso, ao todo. No
entanto, o professor Ivonir jus�fica sua solicitação pois entende o impacto gerado aos discentes que,
desta forma, podem acabar desenvolvendo tais componentes curriculares em áreas que não possuem
afinidade. Os professores Vanderlei e Cesar destacam a importância do tema, mas que este item deve ser
tratado na reunião do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de Engenharia de Produção. Os
demais membros da COCEP concordaram que este ponto de pauta seja tratado na reunião do NDE,
prevista para ser realizada no dia dois de fevereiro de 2021. Vencidos os pontos de pauta previstos, às
quinze horas, a Professora Evelise deu por encerrada a reunião e, nada mais havendo a constar, lavrei
apresente Ata, que após revisão será assinada por mim, Evelise Pereira Ferreira, que secretariei a reunião
e pelos presentes.

Assinado eletronicamente por CARLA BEATRIZ DA LUZ PERALTA, PROFESSOR DO MAGISTERIO
SUPERIOR, em 24/03/2021, às 20:37, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as
norma�vas legais aplicáveis.

Assinado eletronicamente por EVELISE PEREIRA FERREIRA, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR,
em 24/03/2021, às 22:33, 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 25/03/2021, às 18:12, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as
norma�vas legais aplicáveis.

Assinado eletronicamente por CLAUDIO SONAGLIO ALBANO, PROFESSOR DO MAGISTERIO
SUPERIOR, em 28/03/2021, às 10:33, 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 03/04/2021, às 09:40, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as
norma�vas legais aplicáveis.

Assinado eletronicamente por VANDERLEI ECKHARDT, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em
24/06/2021, às 16:15, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as norma�vas legais
aplicáveis.

Assinado eletronicamente por MAURICIO NUNES MACEDO DE CARVALHO, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 27/06/2021, às 23:14, 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 13:47, 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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