
30/07/2021 SEI/UNIPAMPA - 0487169 - Ata de Reunião

https://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=539540&infra_… 1/3

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 2020 (Ata COCEP 02/2020). Aos doze dias do mês de março do
ano de dois mil e vinte, às nove horas, tendo por local a sala 1113 do Campus da Unipampa, na cidade de
Bagé (RS), reuniu-se a Comissão do Curso de Engenharia de Produção da UNIPAMPA, conforme convite.
Presentes os professores Evelise Pereira Ferreira, exercendo a coordenação, Caio Marcello Recart da
Silveira, Carla Beatriz da Luz Peralta, Cesar Antônio Mantovani, Fernanda Gobbi de Boer Garbin, Ivonir
Petrarca dos Santos, Maurício Nunes Macedo de Carvalho, Wanderson Lombardy Pereira e o técnico Rui
Rosa de Moraes Júnior. 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. Não houve solicitações de inclusões e nem de exclusões de
pauta. Houve um comunicado, realizado pelo técnico Rui, que jus�ficou a ausência do colega, também
técnico do curso de Engenharia de Produção, Mozer Cardoso Botelho, afirmando que eles realizam uma
jornada flexibilizada de trabalho, atuando das 10h30min às 22h30min, sendo o 1º turno das 10h30min às
16h30min e o 2º das 16h30min às 22h30min. Dessa forma, a não ser por alguma demanda específica,
quando um es�ver na Ins�tuição cumprindo sua jornada de trabalho, o outro não estará. Item (2) –
Composição do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de Engenharia de Produção para o
semestre le�vo 2020/1. A professora Evelise informa que será realizada uma nova Portaria com a
composição do NDE para o ano de 2020, do curso de Engenharia de Produção. Isso se deve pelo
afastamento da Presidente do NDE, a professora Fernanda Gobbi de Boer Garbin, conforme comunicado
realizado na reunião anterior da Comissão de Curso da Engenharia de Produção, no dia 06 de março de
2020. Dessa forma, a professora Evelise informa que todos os docentes que atuam no curso de
Engenharia de Produção serão convidados a par�cipar do NDE, e isso se dará, por meio do envio de um
correio eletrônico (e-mail ins�tucional) aos mesmos, que terão o prazo máximo, dia 18 de março, para
manifestarem seu interesse em fazer parte do NDE da Engenharia de Produção. Item (3) – Anuência
sobre a nova presidência do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de Engenharia de Produção.
A professora Evelise informa que com o afastamento da Presidente do NDE, conforme mencionado
anteriormente, a presidência passa automa�camente para a Coordenadora do Curso de Engenharia de
Produção, neste caso, para ela. No entanto, informa que, no momento, não tem interesse em
permanecer no cargo, e assim, em sua primeira reunião do ano, o NDE deverá escolher entre seus
membros, o Presidente e o Secretário. Item (4) – Avaliação dos planos de ensino referente ao semestre
REGULAR 2020/1. A professora Evelise explicou aos presentes como deveria ser realizado a avaliação dos
planos de ensino referentes ao semestre regular 2020/1 e apresentou uma planilha, que con�nha os
planos de ensino a serem avaliados do curso de Engenharia de Produção, estes, foram divididos na
referida planilha em sete abas, cada aba, con�nha oito planos de ensino, totalizando os 56 planos a
serem avaliados. Ao acaso esses planos de ensino foram distribuídos entre os presentes, analisados de
forma individual ou em duplas. A professora Evelise explicou que alguns planos de ensino não foram
preenchidos pelos docentes responsáveis dentro do prazo estabelecido pela Coordenação Acadêmica,
dessa forma, não seriam avaliados nesta reunião. Posteriormente, leu o O�cio n° 160, de 2019 da
PROGRAD da UNIPAMPA que apresenta uma Planilha de Checklist para revisão de Planos de Ensino pelos
Cursos de Graduação, dentre as observações mencionadas nesta planilha, destacou as seguintes
sugestões de texto para serem acrescidos aos Planos de Ensino: (1) para as bibliografias básica e
complementar: “Bibliografia mais atualizada poderá ser indicada pelo professor durante o semestre”
e/ou uma segunda lista de bibliografia extra mais atualizada ou específica para leitura no semestre
corrente; (2) frequência: “A nota final mínima para aprovação é 6,0, condicionada ao mínimo de 75% de
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frequência; as licenças e afastamentos discentes devem estar de acordo com as possibilidades elencadas
na Resolução 29/2011 e na legislação vigente, conforme O�cio PROGRAD nº 133/2019.”; e, (3) plágio:
“Cons�tui-se plágio a cópia parcial ou integral de materiais impressos ou da internet, bem como a
u�lização de ideias expostas nestes textos se não forem devidamente indicados o seu uso por citação
expressa. O ambiente acadêmico é de criação, de conhecimento e de cons�tuição de autoria, e não de
cópia. Assim, a todo trabalho plagiado será atribuída nota 0,0 (zero) e não será permi�do ao discente
refazê-lo.” Por fim, comentou sobre a Semana Acadêmica, que conforme orientação que todos os
docentes receberam em seus e-mails ins�tucionais, a mesma será realizada nos dias 11, 12 e 13 de maio
de 2020 para as Engenharias e deverá constar nos planos de ensino, para docentes que ministram aulas
nos respec�vos dias. Sugere que os discentes sejam incen�vados a par�cipar da semana acadêmica, no
entanto, que os organizadores sejam responsáveis pelo controle da frequência e, posteriormente,
repassam aos coordenadores de curso. Também sugere-se que uma a�vidade (não avalia�va e nem com
conteúdo novo) seja prevista para os discentes que desejarem não par�cipar da semana acadêmica.
Após, prosseguiu-se a avaliação dos planos de ensino pelos presentes, e a professora Evelise informou
que durante a avaliação, deveria ser observado se a ementa, o obje�vo geral, os obje�vos específicos e as
bibliografias, básica e complementar, estavam de acordo com o Projeto Pedagógico de Curso (PPC) do
curso de Engenharia e Produção. Após a avaliação, os planos de ensino foram aprovados de forma
condicional pelos presentes, pois essa planilha com as alterações a serem feitas, será enviada para o e-
mail ins�tucional, aos professores responsáveis pelos componentes curriculares. Vencidos os pontos de
pauta previstos, às dez horas e quarenta minutos, a Professora Evelise Pereira Ferreira 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 19/03/2021, às 10:55, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as
norma�vas legais aplicáveis.

Assinado eletronicamente por CLAUDIO SONAGLIO ALBANO, Coordenador(a) Acadêmico(a), em
19/03/2021, às 11:47, 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 19/03/2021, às 15:55, conforme horário oficial de Brasília, de acordo
com as norma�vas legais aplicáveis.

Assinado eletronicamente por CESAR ANTONIO MANTOVANI, PROFESSOR DO MAGISTERIO
SUPERIOR, em 19/03/2021, às 20:04, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as
norma�vas legais aplicáveis.

Assinado eletronicamente por RUI ROSA DE MORAIS JUNIOR, Técnico de Laboratório Área - SL-
BAGE, em 23/03/2021, às 17:55, 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 13:54, 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 18:07, 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 09:32, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as
norma�vas legais aplicáveis.
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