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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

ATA DE REUNIÃO

Ata da quinta reunião ordinária da Comissão de Curso da Engenharia de Produção (COCEP) da
Universidade Federal do Pampa do ano de 2021 (Ata COCEP 08/2021). Ao vigésimo sé�mo dia do mês de
abril do ano de dois mil e vinte e um, às treze horas e trinta minutos, 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, Mauricio Nunes Macedo de Carvalho, Ta�ana Nardon Noal, Vanderlei Eckhardt e o técnico Rui
Rosa de Morais Júnior. 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 dois pedidos de inclusões, o
primeiro pedido foi realizado pela professora Carla referente ao “Quadro de vagas ociosas e quadro de
critérios específicos do PSC 2021/1 e vagas para Edital Indígenas e Quilombos 2021/1”, o segundo
realizado pela professora Evelise referente a “Coordenação dos componentes curriculares de PTCC, TCC e
Estágio para 2021/1”. Os dois pedidos de inclusão foram aprovados. Houve um pedido de exclusão por
parte da professora Carla do item “Calendário 2021/01” que ressaltou que na úl�ma reunião do Conselho
de Campus foi destacado que o mesmo será aprovado na reunião do Consuni que ocorrerá apenas no dia
29/04/2021. O pedido de exclusão foi aprovado por unanimidade. Item (2) Homologação das bancas de
avaliação dos trabalhos de PTCC. A professora Carla informou que recebeu via e-mail das coordenadoras
de PTCC, professoras Evelise e Fernanda, a relação (Anexo 1): Discente; Título do Trabalho; Orientador(a);
e, Avaliador(a). Com os dados de PTCC expostos em reunião, o professor Mauricio apresentou matriz que
relaciona o número de orientações realizadas por cada professor, bem como, o número de bancas de
PTCC que cada professor irá par�cipar no semestre corrente (Anexo 3) e, após, realizou exposição a
respeito da distribuição dos trabalhos. Dando sequência, a professora Carla realizou leitura do Anexo 1
que foi colocado em votação e foi aprovado por unanimidade. Item (3) Divulgação da defesa pública de
TCC. O professor Mauricio apresentou a relação (Anexo 2): Discente; Título; Data; Hora; Orientador;
Convidado 01; e, Convidado 02. Uma vez exposto os dados referentes ao TCC, o professor Mauricio
apresentou uma matriz que relaciona o número de orientações realizadas por cada professor, assim
como, o número de bancas de TCC que cada professor irá par�cipar no semestre corrente (Anexo 3). Por
meio de exposição, o professor Mauricio destacou que há uma sobrecarga de par�cipação em bancas das
professoras Evelise e Fernanda. O mesmo professor salienta ainda que, a redução da carga de trabalho
rela�vo à avaliação de PTCC e TCC deve ser efe�vada com uma distribuição mais equita�va de
par�cipações em bancas por cada professor e, que a suspensão da par�cipação do segundo membro
avaliador nas bancas de PTCC nos semestres 2020/01 e 2020/02 não contribuiu para atenuar a carga de
trabalho. Desta maneira, foi colocado em votação e aprovado com nove votos e uma abstenção, por
parte do professor Mauricio que jus�ficou que não houve uma discussão a respeito do balanceamento de
orientações e par�cipações em bancas de TCC pelos membros presentes. Item (4) Quadro de vagas
ociosas e quadro de critérios específicos do Processo Sele�vo Complementar 2021/1 e vagas para Edital
Indígenas e Quilombos 2021/1. A professora Carla comunica que recebeu um e-mail da Divisão de
Processos Sele�vos da UNIPAMPA que solicitava o preenchimento do quadro de critérios específicos do
PSC 2021/1 (Anexo 4) e vagas para Edital Indígenas e Quilombos 2021/1 (Anexo 5). Também foi solicitado
aos cursos que tenham vagas ociosas (Anexo 6) que fossem deixadas duas vagas do total para o Processo
Sele�vo Indígenas Aldeados e Moradores Remanescentes de Quilombo 2021/1, sendo uma vaga para
cada grupo. Desta forma, os critérios específicos do PSC 2021/1 foram revisados pelos membros
presentes na reunião e por unanimidade, optou-se por manter os mesmos do edital anterior: Reopção
(ter possibilidade de aproveitamento nos seguintes componentes curriculares: Geometria Analí�ca,
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Cálculo I, Cálculo II, Cálculo III, Física I, Física II, Física III, Química Geral, Desenho Técnico I). Por sua vez,
para as modalidades Transferência Voluntária e Portador de Diploma, terão prioridade, nesta ordem: a)
candidatos oriundos de cursos de engenharia; b) candidatos oriundos de outros cursos. As demais
modalidades, seguirão os critérios gerais do edital. Desta maneira, os membros da COCEP decidiram pela
seguinte distribuição das 66 vagas ociosas do curso de Engenharia de Produção: duas vagas para o
Processo Sele�vo Indígenas Aldeados e Moradores Remanescentes de Quilombo 2021/1; sete vagas para
o 2º CICLO; sete vagas para reingresso; vinte vagas para reopção; nove vagas para conclusão de primeira
graduação; sete vagas para transferência voluntária; e, quatorze vagas para portador de diploma. Item (5)
Coordenação dos componentes curriculares de PTCC, TCC e Estágio para 2021/01. A professora Evelise
destacou a necessidade de verificação dos professores para serem coordenadores dos componentes
curriculares PTCC, TCC e Estágio para 2021/01. Desta forma, a professora Carla perguntou aos presentes
quem gostaria de ser coordenador dos respec�vos componentes. Após discussão, mostraram interesse os
seguintes professores nos seguintes componentes: TCC (professores Mauricio e Vanderlei), PTCC
(professores Caio e Fernanda) e Estágio (professores Evelise e Ivonir). Tal aspecto foi aprovado por
unanimidade. Vencidos os pontos de pauta previstos, às quinze horas e dois 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 14/06/2021, às 16:42, 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 22:13, 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 16:18, 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 27/06/2021, às 23:11, 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 15:09, 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 13:49, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as
norma�vas legais aplicáveis.

Assinado eletronicamente por CLAUDIO SONAGLIO ALBANO, PROFESSOR DO MAGISTERIO
SUPERIOR, em 12/07/2021, às 10:06, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as
norma�vas legais aplicáveis.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
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