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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

ATA DE REUNIÃO

Ata da quarta reunião ordinária da Comissão de Curso da Engenharia de Produção (COCEP) da
Universidade Federal do Pampa do ano de 2021 (Ata COCEP 07/2021). Ao trigésimo dia do mês de março
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,
Carla Beatriz da Luz Peralta, exercendo a coordenação, Caio Marcello Recart da Silveira, Cesar Antônio
Mantovani, Cláudio Sonáglio Albano, Evelise Pereira Ferreira, Fernanda Gobbi de Boer Garbin, Ivonir
Petrarca dos Santos, Mauricio Nunes Macedo de Carvalho, Ta�ana Nardon Noal, Vanderlei Eckhardt,
Victor Luiz Scherer Lutz e o técnico Mozer Cardoso Botelho. Após as saudações iniciais, a coordenadora
iniciou a reunião. Item (1) Comunicados; inclusões, inversões e exclusões de pauta. A professora Carla
perguntou aos membros da COCEP se os mesmos teriam inclusão, exclusão e comunicados. Houve três
pedidos de inclusões, o primeiro pedido foi realizado pelo professor Ivonir referente a “Entrega de
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) a Biblioteca, o segundo realizado pela professora Carla referente a
“Avaliação docente com par�cipação discente 2020/01” e o úl�mo pedido de inclusão efetuado pelo
professor Mauricio “Avaliação de Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso (PTCC)”. Os três pedidos de
inclusão foram aprovados por unanimidade entre os presentes. Houve um comunicado realizado pela
professora Carla que destacou que abriu alguns processos no SEI para o�mizar o processo de assinatura
em atas referentes a COCEP e NDE dos anos de 2020 e 2021 (Anexo 0499351). Item (2) Definição da
oferta 2021/01 de componentes curriculares. A professora Carla destacou que juntamente com a
professora Evelise desenvolveram uma proposta para oferta de componentes curriculares para 2021/01
(Anexo 0499352). A professora Carla informou que via e-mail recebeu solicitações para ofertas de
componentes curriculares de diversos discentes que são prováveis formandos. Assim, a professora Carla
destacou que tal proposta para 2021/01 foi desenvolvida suprindo esta demanda. Por fim, a professora
Carla apresentou a proposta desenvolvida, logo verificou com os membros do NDE se estavam de acordo
com a proposta, que foi aceita por unanimidade. Item (3) Entrega de Trabalho de Conclusão de Curso
(TCC) a Biblioteca. O professor Ivonir solicitou um esclarecimento sobre a entrega de TCC na biblioteca. A
professora Carla comunicou que juntamente com o professor Mauricio par�ciparam de uma reunião
junto ao coordenador acadêmico, onde havia nesta reunião, a menção que há um checklist em que o
orientador, junto com o seu orientando, atesta que o trabalho está de acordo com as norma�vas
previstas para publicação do trabalho na Biblioteca. Dessa forma, se tal checklist for assinado pelo
orientador e discente, afirmando a ciência quanto à padronização do TCC, acarretará que o respec�vo
trabalho não irá depender de uma aprovação da bibliotecária para sua publicação. Após, um longo
período de debate entre os membros do NDE presente, como sugestão do professor Caio e aprovado por
unanimidade entre os presentes, foi dado dois encaminhamentos que deverão ser repassados ao
Coordenador Acadêmico (professor Fernando Junges) e, possivelmente, ao Conselho de Campus: como
ficarão as publicações de trabalhos que serão defendidos e aprovados, apenas a assinatura do checklist
pelo docente e discente bastará para publicação do trabalho Biblioteca?; e, como fica a situação da
publicação dos trabalhos anteriores já defendidos e aprovados que não constam no site da Biblioteca?
Item (4) Avaliação docente com par�cipação discente 2020/01. A professora Carla comunica que
recebeu a avaliação docente com par�cipação discente 2020/01 e que havia encaminhado via e-mail para
cada um dos membros da COCEP, destacando que tal avaliação é pré-requisito a solicitação de progressão
e/ou promoção na carreira docente. Assim a professora Carla apresentou a avaliação de cada um dos
membros. O professor Caio Marcello Recart da Silveira, obteve média final de 1,0 no processo de
Avaliação de Desempenho Didá�co Docente com Par�cipação Discente, realizada no semestre de
2020/01 (Anexo 0499384). A professora Carla Beatriz da Luz Peralta, obteve média final de 1,0 no
processo de Avaliação de Desempenho Didá�co Docente com Par�cipação Discente, realizada no
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semestre de 2020/01 (Anexo 0499386). O professor Cesar Antônio Mantovani, obteve média final de 1,0
no processo de Avaliação de Desempenho Didá�co Docente com Par�cipação Discente, realizada no
semestre de 2020/01 (Anexo 0499387). A professora Evelise Pereira Ferreira, obteve média final de 1,0
no processo de Avaliação de Desempenho Didá�co Docente com Par�cipação Discente, realizada no
semestre de 2020/01 (Anexo 0499391). A professora Fernanda Gobbi de Boer Garbin, obteve média final
de 1,0 no processo de Avaliação de Desempenho Didá�co Docente com Par�cipação Discente, realizada
no semestre de 2020/01 (Anexo 0499395). O professor Ivonir Petrarca dos Santos, obteve média final de
0,75 no processo de Avaliação de Desempenho Didá�co Docente com Par�cipação Discente, realizada no
semestre de 2020/01 (Anexo 0499397). O professor Mauricio Nunes Macedo de Carvalho, obteve média
final de 1,0 no processo de Avaliação de Desempenho Didá�co Docente com Par�cipação Discente,
realizada no semestre de 2020/01 (Anexo 0499401). A professora Ta�ana Nardon Noal, obteve média
final de 0,75 no processo de Avaliação de Desempenho Didá�co Docente com Par�cipação Discente,
realizada no semestre de 2020/01 (Anexo 0499406). O professor Vanderlei Eckhardt, obteve média final
de 1,0 no processo de Avaliação de Desempenho Didá�co Docente com Par�cipação Discente, realizada
no semestre de 2020/01 (Anexo 0499411). O professor Victor Luiz Scherer Lutz, obteve média final de 1,0
no processo de Avaliação de Desempenho Didá�co Docente com Par�cipação Discente, realizada no
semestre de 2020/01 (Anexo 0499414). Por fim, após apresentação da avaliação para cada um dos
membros a COCEP ficou ciente da mesma. Item (5) Avaliação de Projeto de Trabalho de Conclusão de
Curso (PTCC). O professor Mauricio destaca sobre a avaliação para PTCC no 2020/02 se a mesma ficaria
apenas na forma de parecer ou seria realizada uma defesa, com apresentação via Google Meet como
ocorre para TCC. A professora Fernanda destacou que juntamente com a professora Evelise já
apresentaram o plano de ensino aos discentes no início do semestre. Sendo assim, o plano de ensino
destaca que “o processo de ensino aprendizagem se dará a par�r de orientações com os professores
orientadores designados no início do semestre le�vo. Os estudantes, de comum acordo com seus
orientadores, escolherão um tema em par�cular relacionado a uma das áreas de Engenharia de Produção
e, ao longo do semestre le�vo, desenvolverão o Projeto para o Trabalho de Conclusão de Curso, este
úl�mo a ser realizado no semestre seguinte. O Projeto se cons�tuirá, ao final, na primeira parte do
Trabalho de Conclusão de Curso do discente compondo-se das seguintes partes: Pré-Textuais, Introdução,
Revisão Teórica e Metodologia. O processo de orientação se fará a par�r de encontros de forma online
entre orientadores e discentes cujas datas deverão ser definidas de comum acordo entre ambos. Demais
condições devem estar de acordo com a Norma de Trabalho de Conclusão de Curso da Engenharia de
Produção”. E outro ponto destacado para avaliação do processo de ensino-aprendizagem consta no plano
de ensino que “avaliação do trabalho perante relatório composta por dois membros”. Por fim, após um
longo debate sobre tal ponto a professora Fernanda sugere que tal alteração não poderá ser realizada
para o semestre vigente, mas que uma nova proposta de avaliação poderá ser avaliada para os próximos
semestres. Também sugeriu que pode ser realizada uma pesquisa ao final do semestre para verificar a
percepção dos discentes que realizaram PTCC e TCC. Por outro lado, o professor Maurício sugere que
para o próximo semestre seja realizada uma troca de informações para definição da estratégia de
avaliação de PTCC. Vencidos os pontos de pauta previstos, às quinze horas e três 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 08/04/2021, às 14:25, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as
norma�vas legais aplicáveis.

Assinado eletronicamente por EVELISE PEREIRA FERREIRA, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR,
em 17/06/2021, às 22:11, 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 16:17, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as norma�vas legais
aplicáveis.

Assinado eletronicamente por MAURICIO NUNES MACEDO DE CARVALHO, PROFESSOR DO



30/07/2021 SEI/UNIPAMPA - 0499345 - Ata de Reunião

https://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=552957&infra_… 3/3

MAGISTERIO SUPERIOR, em 27/06/2021, às 23:12, 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 28/06/2021, às 15:08, 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 13:48, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as
norma�vas legais aplicáveis.

Assinado eletronicamente por VICTOR LUIZ SCHERER LUTZ, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR,
em 30/06/2021, às 18:07, 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 0499345 e
o código CRC 110BF1A8.
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