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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

ATA DE REUNIÃO

Ata da segunda reunião extraordinária da Comissão de Curso da Engenharia de Produção (COCEP) da
Universidade Federal do Pampa do ano de 2021 (Ata COCEP 04/2021). Ao quinto dia do mês de fevereiro
do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas, reuniu-se a Comissão do Curso de Engenharia de
Produção da UNIPAMPA, por meio de uma videoconferência, conforme convite. Presentes os professores,
Carla Beatriz da Luz Peralta, exercendo a coordenação, Cláudio Sonáglio Albano, Evelise Pereira Ferreira,
Fernanda Gobbi de Boer Garbin, Ivonir Petrarca dos Santos, Ta�ana Nardon Noal, Vanderlei Eckhardt e o
técnico Rui Rosa de Morais Júnior. Os professor Caio Marcello Recart da Silveira, Cesar Antônio
Mantovani e Mauricio Nunes Macedo de Carvalho não jus�ficaram suas ausências. Após as saudações
iniciais, a coordenadora iniciou a reunião com uma única pauta, conforme convite. Item (1) – Abertura,
solicitações de inclusão e exclusão de pauta e comunicações. A professora Carla ques�onou aos
membros da COCEP se os mesmos teriam inclusão, exclusão e comunicados. Houve apenas uma inclusão
realizada pela professora Carla que foi aprovada por unanimidade entre os presentes. Item (2) –
Solicitação de modalidade especial da discente Tamires Silveira Espindola. A professora Carla informou
que recebeu da discente Tamires Silveira Espindola (Matrícula: 161440004) uma solicitação de
modalidade especial de oferta de componente curricular para discente provável formando - Anexo
(0490924). Os membros da COCEP verificaram a Resolução nº 29, de 28 de abril de 2011 que aprova as
normas básicas de graduação, controle e registro das a�vidades acadêmicas, em seu capítulo VII que
trata da modalidade especial de oferta de componente curricular para discente provável formando, como
também a Instrução Norma�va para Concessão de Matrícula na Modalidade Especial de Oferta de
Componente Curricular para Discente Provável Formando do Curso de Engenharia de Produção.
Verificou-se nesta úl�ma norma�va, de acordo com Art. 5º – Ficam impedidos de matrícula nesta
modalidade os seguintes componentes curriculares previstas no Projeto Pedagógico do Curso: (I)
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC); (II) Estágio Supervisionado; (III) Componentes curriculares que
pertençam ao núcleo de Conteúdos Básicos (CB); e (IV) Componentes curriculares que apresentem carga
horária prá�ca (CP) em sua oferta. Após a verificação de tais normas, a COCEP deliberou a votação
contrária a solicitação da discente com cinco votos contrários (Carla, Cláudio, Evelise, Ivonir e Rui) e duas
abstenções (Fernanda e Ta�ana). Tal fato se jus�fica, pelo não atendimento do item IV do Art. 5º
(Componentes curriculares que apresentem carga horária prá�ca). Item (3) – Abertura de uma turma
extra para o componente curricular Ergonomia II. A professora Carla informou a COCEP que a professora
Ta�ana procurou a coordenação do curso para verificar a possibilidade de abrir uma turma extra do
componente curricular Ergonomia II devido a demanda de alguns discentes da Engenharia de Produção
que solicitaram o interesse em cursar Ergonomia II na quarta-feira à tarde, dentre os discentes
encontram-se: Vinicios Oliveira (Matrícula: 1901450023); Thuany Loureiro Dias (Matrícula: 141151006);
Leonardo Santos (Matrícula: 1701560107); Julia Kaefer (Matrícula:1802450006); Sidemar Vasco de
Moraes (Matrícula: 1701560034); Paula Ribeiro Brasil (Matrícula: 161152764); Gabriéli Feijó de Souza 
(Matrícula: 131151576); Jessica Sartor (Matrícula: 1901450028); Daniele Mar�ns Irigaray (Matrícula:
1801570242); Gustavo Fachi Rauber (Matrícula: 1701560146); Leonardo Vernes (Matrícula: 1801570248);
Beatriz Boto (Matrícula: 1701570334); Luis Gabriel de Freitas (Matrícula: 131150958); Vitória Affonso
(Matrícula: 1801570252); Aline Lopes (Matrícula: 1701450023); Leugi Eduardo Kanamori (Matrícula:
1701571688); Fernando Oliveira Pacheco (Matrícula: 151151293); Mariana da Rosa (Matrícula:
1701450027); e, Yura Caldeira (Matrícula: 161151894). Neste momento, o professor Vanderlei entrou na
reunião. A professora Carla destacou que entrou em contato via e-mail ins�tucional com o Coordenador
Acadêmico, professor Fernando Junges que foi favorável a abertura de uma turma extra para o
componente curricular Ergonomia II. Por fim, a COCEP encontra-se ciente da abertura da turma de
Ergonomia II na quarta-feira no período da tarde. Inclusão: Item (4) – Concessão de quebra de pré-
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requisito para discente Tamires Silveira Espindola. A professora Carla jus�ficou a inclusão deste ponto
de pauta, pois na úl�ma extraordinária reunião da COCEP realizada no dia vinte e nove de janeiro de
2021, foram analisadas todas as solicitações de quebra de pré-requisitos, no entanto, a solicitação da
discente Tamires Silveira Espindola ficou pendente de análise até a solicitação, por parte da discente, de
um componente curricular na modalidade especial para provável formando. Essa solicitação foi
indeferida pelos membros da COCEP, conforme item (2) da presente ata. A discente Tamires solicitou
quebra de pré-requisito para o componente curricular Projeto de Fábrica e Leiaute, e sua solicitação foi
indeferida, com oito votos contrários e uma abstenção (Vanderlei), pois não atendeu nenhum item do
Art. 6º da instrução norma�va para concessão de quebra de pré-requisito do curso de Engenharia de
Produção. Vencido os pontos de pauta previstos, às nove horas e vinte e seis minutos, a Professora Carla
deu por encerrada a reunião e, nada mais havendo a constar, lavrei apresente Ata, que após revisão será
assinada por mim, Carla Beatriz da Luz Peralta, que secretariei a reunião e pelos presentes.

Assinado eletronicamente por CARLA BEATRIZ DA LUZ PERALTA, PROFESSOR DO MAGISTERIO
SUPERIOR, em 24/03/2021, às 20:57, 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 22:34, 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 18:13, 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 10:34, 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 30/03/2021, às 14:17, 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 09:41, 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 16:16, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as norma�vas legais
aplicáveis.
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