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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

ATA DE REUNIÃO

Ata da sexta reunião extraordinária da Comissão de Curso da Engenharia de Produção (COCEP) da
Universidade Federal do Pampa do ano de 2020 (Ata COCEP 08/2020). Aos onze dias do mês de setembro
do ano de dois mil e vinte, às oito horas e trinta minutos, 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�ficou 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, Cainã Lima Costa,
Cláudio Sonáglio Albano, Fernanda Gobbi de Boer Garbin, Ivonir Petrarca dos Santos, Maurício Nunes
Macedo de Carvalho, Ta�ana Nardon Noal e o técnico Rui Rosa de Morais Júnior. O professor Cesar
Antônio Mantovani jus�ficou sua ausência. Item (1) – Abertura, solicitações de inclusão e exclusão de
pauta e comunicações. Após a abertura formal, submeteu-se a verificação de solicitações de inclusão,
exclusão de pauta e comunicados. Não houve nenhuma manifestação dos membros presentes. Item (2)
Aprovação dos planos de ensino 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 elaborou no Google Formulários, que con�nha os 45 planos de ensino pertencentes ao
curso de Engenharia de Produção. Ao acaso esses planos de ensino foram distribuídos entre os presentes
e analisados de forma individual. 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. Além disso, destacou a importância de os planos de ensino conterem a informação sobre os
encontros síncronos e assíncronos referentes a execução das a�vidades de ensino remoto emergenciais -
AEREs. 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. Item (3) Escolha do orientador para a Monitoria de Apoio
à Inclusão Digital. A professora Evelise explicou aos presentes que a Pró-Reitoria de Graduação
(PROGRAD) considerando o contexto excepcional da Pandemia COVID-19 e as diretrizes das a�vidades de
ensino remoto emergenciais - AEREs - tornou público o processo de seleção de candidatos às bolsas de
monitoria de inclusão digital para apoio às a�vidades de ensino, para os cursos de graduação. A
finalidade de acordo com o edital é “apoiar aos discentes, em colaboração com o docente do
componente curricular, na realização de a�vidades de ensino remoto emergenciais, seja na par�cipação
das a�vidades síncronas, ou no desenvolvimento das a�vidades assíncronas, obje�vando a integralização
do ano le�vo de 2020”. Dessa forma, cada curso deverá selecionar dois bolsistas, por curso de graduação,
para dar suporte aos discentes matriculados em componentes curriculares na forma de a�vidades de
ensino remoto emergenciais. Por fim, destacou que o curso poderá escolher um responsável (professor
ou técnico), que assim desejar, para planejar, supervisionar e orientar a execução das a�vidades dos(as)
bolsistas. Posteriormente, ques�onou aos membros quem gostaria e teria disponibilidade para ser o
orientador(a) do projeto no curso de Engenharia de Produção. Após, houve um período de diálogo entre
os presentes e o professor Mauricio mencionou interesse. Com aprovação dos membros presentes, ele
passou a ser o orientador dos(as) bolsistas de monitoria de apoio à inclusão. Vencidos os pontos de pauta
previsto, às onze horas e treze 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 11:16, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as
norma�vas legais aplicáveis.
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Assinado eletronicamente por CLAUDIO SONAGLIO ALBANO, Coordenador(a) Acadêmico(a), em
19/03/2021, às 11:48, 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 16:02, 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 18:00, 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 13:55, 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 18:10, 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 09:35, 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 0487230 e
o código CRC AB40DCE3.
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