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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

ATA DE REUNIÃO

Ata da primeira reunião extraordinária da Comissão de Curso da Engenharia de Produção (COCEP) da
Universidade Federal do Pampa do ano de 2020 (Ata COCEP 03/2020). Aos dez dias do mês de junho do
ano de dois mil e vinte, às nove horas, reuniu-se a Comissão do Curso de Engenharia de Produção da
UNIPAMPA por meio de uma videoconferência, realizada pelo Google Meet, conforme convite. Este fato
se jus�fica pela impossibilidade de se realizar encontros presenciais, devido à pandemia relacionada ao
novo coronavírus (COVID-19). Presentes os professores Evelise Pereira Ferreira, exercendo a
coordenação, Caio Marcello Recart da Silveira, Carla Beatriz da Luz Peralta, Cesar Antônio Mantovani,
Douglas Mayer Bento, Fernanda Gobbi de Boer Garbin, Ivonir Petrarca dos Santos, Rodolfo Rodrigues,
Ta�ana Nardon Noal e o técnico Rui Rosa de Morais Júnior. Os professores Cláudio Sonáglio Albano e
Denice Aparecida Fontana Nisxota Menegais jus�ficaram suas ausências. Os professores do curso de
Engenharia de Produção que não compareceram e não jus�ficaram suas ausências foram: Maurício
Nunes Macedo de Carvalho e Vanderlei Eckhardt. 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 apenas um comunicado, realizado pela professora Evelise,
que destacou aos presentes que no dia nove de junho de dois mil e vinte recebeu uma informação da
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEPE) da UNIPAMPA, por meio do Sistema Eletrônico de
Informações (SEI) que foi autorizada a contratação do novo professor subs�tuto para o curso de
Engenharia de Produção, visto que o Professor Wanderson Lombardy Pereira, por mo�vos pessoais, no
mês de abril de dois mil e vinte, rescindiu seu contrato com a UNIPAMPA. A vaga é para subs�tuir o
Professor Cláudio Sonáglio Albano que atualmente exerce o cargo de Diretor do Campus Bagé. Item (2)
Definição da oferta - Ensino Remoto 2020/1 para o curso de Engenharia de Produção. A professora
Evelise informa que no dia sete de junho de 2020 recebeu orientações, via e-mail, do Coordenador
Acadêmico do Campus Bagé, professor Elenilson Freitas Alves, para a oferta de componentes curriculares
de forma remota. A professora Evelise mencionou que a UNIPAMPA estabeleceu um grupo de trabalho
(GT), que recebeu da sua Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) uma proposta para a oferta de
componentes de graduação, em uma modalidade denominada de “remota”. Dessa forma, de acordo com
as informações repassadas pelo Professor Elenilson, no dia cinco de junho de dois mil e vinte, ocorreu a
primeira reunião formal deste GT, quando após algumas discussões ficaram encaminhadas as seguintes
decisões: (1) as comissões de curso, de graduação, devem indicar quais componentes curriculares podem
ser ofertados na “modalidade remota”, sendo as demais suspensas para o semestre 2020/1. A sugestão é
que cada comissão de curso avalie os componentes específicos de sua área, sendo que, as componentes
de Desenho, Educação e LIBRAS, serão avaliados com a Coordenação Acadêmica; (2) número de vagas
dos componentes a serem ofertados; e, (3) inserção na oferta 2020/1 novos componentes curriculares
com matrículas via web, neste caso, inserir ao final de uma planilha disponibilizada aos coordenadores de
curso. A professora Evelise informa que foi solicitado que as comissões de curso retornem estas
informações para a equipe dire�va/coordenação acadêmica, por intermédio do preenchimento dessa
planilha e extrato da ata da reunião da comissão, até a data de quinze de junho de dois mim e vinte.
Posteriormente (provavelmente na data de dezenove de junho de dois mil e vinte), haverá reunião da
Comissão de Ensino e Conselho de Campus para homologar as decisões das comissões de curso, ou a
oferta 2020/1, para a�vidades remotas. Realizados os informes, a professora Evelise ques�onou aos
membros presentes, do curso de Engenharia de Produção, quem gostaria de ofertar seus respec�vos
componentes curriculares previstos para 2020/1 e, todos, por unanimidade, foram favoráveis a oferta.
Dessa forma, os componentes a serem ofertados, de forma remota, pelo curso de Engenharia de
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Produção e o respec�vo docente responsável, serão: professor Caio (Fundamentos de Administração,
Gestão da Inovação e Projeto em Engenharia de Produção); professora Carla (Projeto de Fábrica e Laiaute
e Sistemas Produ�vos II); professor Cesar (Fundamentos de Automação Hidráulica e Pneumá�ca e
Processos de Fabricação); professora Evelise (Estratégia Organizacional, Gestão de Projetos e Introdução à
Engenharia de Produção); professora Fernanda (Pesquisa Operacional I e Simulação); professor Ivonir
(Logís�ca da Cadeia de Suprimentos e Planejamento e Controle da Produção I); professora Ta�ana
(Ergonomia I e Segurança Industrial). Os componentes que estavam previstos para serem ministrados
pelos professores Maurício (Confiabilidade de Processos e Produtos, Gestão da Qualidade II e
Manutenção Industrial I e II) e Vanderlei (Engenharia do Produto II e Metrologia e Ensaios Mecânicos)
não foram definidos se serão ofertados ou não, devido aos mesmos não estarem presentes na reunião.
Além disso, há os componentes curriculares que estavam previstos de serem ministrados pelo professor
Wanderson (Custos da Produção, Economia Industrial, Engenharia Econômica II e Mecânica Geral) e que
só serão ofertados caso o novo professor subs�tuto para o curso de Engenharia de Produção seja
contratado pela UNIPAMPA. Nesse momento, o professor Ivonir ingressa na reunião. Por fim, quanto aos
componentes curriculares Estágio Supervisionado (sob responsabilidade dos professores Evelise e Ivonir),
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso – PTCC (sob responsabilidade dos professores Cesar e
Fernanda) e Trabalho de Conclusão de Curso – TCC (sob responsabilidade do professor Vanderlei),
definiu-se pela oferta dos mesmos. No entanto, foi feito o seguinte encaminhamento quanto a esses três
úl�mos componentes curriculares mencionados (Estágio Supervisionado, PTCC e TCC) em que os
docentes responsáveis por esses componentes deverão apresentar, na próxima reunião do Núcleo
Docente Estruturante (NDE) do curso de Engenharia de Produção, prevista para ser realizada no dia
dezoito de junho de dois mil e vinte, uma proposta para a sua viabilização frente às dificuldades
enfrentadas para a realização dos mesmos, neste momento excepcional, devido à pandemia da COVID-
19. Apreciado esse ponto de pauta, passou-se para o seguinte. Item (3) Delegação para o coordenador
do curso ou coordenador subs�tuto validar a avaliação docente com par�cipação discente para fins de
progressão/promoção. A professora Evelise informa que recebeu do coordenador acadêmico, professor
Elenilson, a avaliação docente com par�cipação discente, respec�vo ao semestre le�vo 2019/2, e que
repassou a todos os seus pares, pertencentes ao NDE do curso de Engenharia de Produção. Dessa forma,
menciona que de acordo com a Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) e a Resolução 80 da
UNIPAMPA, a “Avaliação de desempenho docente com par�cipação discente” é realizada pela(s)
comissão(ões) de curso ao qual o avaliado atuou no respec�vo semestre. Assim, a emissão dos atestados
a cada docente poderá ser validada/assinada: (i) pelos membros da comissão de curso; (ii) pelo
coordenador do curso; (iii) por uma subcomissão do curso, com pelo menos três membros (nenhum
deles deverá ser o próprio avaliado). Outra informação, se refere quando o docente atuou em mais de
um curso, a resolução abre a possibilidade do curso (geralmente aquele que o docente atuou menos
intensamente) remeter a avaliação a outra comissão. A proposta do curso de Engenharia de Produção é
adotar a segunda para ganhar agilidade nos processos. Após, passou-se a apreciação pelos presentes e
todos, por unanimidade, votaram favoráveis, e assim, passou-se para o úl�mo ponto de pauta. Item (4) –
Definição dos membros do curso de Engenharia de Produção para a par�cipação nas reuniões dos
cursos de graduação da Unipampa. A professora Evelise explica aos presentes, que estão acontecendo
reuniões com os cursos de graduação da UNIPAMPA para fins de debates sobre aspectos comuns entre os
cursos, tais como: curricularização da extensão, novas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de
Graduação em Engenharia e nivelamento/acolhimento, entre outros. Informa que, assim como foi
ques�onado na sé�ma reunião do NDE do curso de Engenharia de Produção, ocorrida no dia vinte e oito
dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, gostaria de saber, quem dos membros da COCEP, que
atualmente fazem parte do NDE do curso, teria disponibilidade e gostaria de par�cipar das presentes
reuniões, que estão ocorrendo de forma semanal, todas as sextas-feiras. A professora Evelise destaca que
foi acordado, em conjunto com a Coordenação Acadêmica, que poderão par�cipar das reuniões os
Coordenadores de Curso, Coordenadores Subs�tutos e dois membros da NDE de cada curso, mas que
poderá haver um revezamento entre os par�cipantes, se os membros assim o desejarem. Os professores
Cesar e Ivonir mencionaram interesse em par�cipar dessas reuniões. O professor Caio destacou que
par�cipou de todas as reuniões até o presente momento, agradeceu a oportunidade de ter par�cipado
das reuniões como voluntário. Informou que encaminhou suas anotações relacionadas a úl�ma reunião
para a coordenadora do curso, professora Evelise, mas mencionou que não irá mais par�cipar das
reuniões para que outros membros também tenham a oportunidade de par�cipar. Vencidos os pontos de
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pauta previstos, às dez horas e vinte e cinco minutos, a Professora Evelise agradeceu a par�cipação dos
membros presentes e deu por encerrada a reunião. 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 10:57, 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 CESAR ANTONIO MANTOVANI, PROFESSOR DO MAGISTERIO
SUPERIOR, em 19/03/2021, às 20:05, 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 17:56, 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 18:08, 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 09:33, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as
norma�vas legais aplicáveis.
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