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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

ATA DE REUNIÃO

Ata da sé�ma reunião extraordinária da Comissão de Curso da Engenharia de Produção (COCEP) da
Universidade Federal do Pampa do ano de 2020 (Ata COCEP 09/2020). Aos dezoito dias do mês de
setembro do ano de dois mil e vinte, às quatorze 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, Ivonir
Petrarca dos Santos, Maurício Nunes Macedo de Carvalho, Ta�ana Nardon Noal e o técnico Rui Rosa de
Morais Júnior. Os professores Cláudio Sonáglio Albano e Fernanda Gobbi de Boer Garbin jus�ficaram suas
ausências. 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.
Houve duas solicitações de inclusão de ponto de pauta. A primeira, realizada pelos professores Evelise e
Ivonir, docentes responsáveis pelo componente curricular de Estágio Curricular Obrigatório solicitaram a
inclusão do seguinte item: aprovação do professor orientador para o componente curricular estágio
obrigatório para discente Jéssica Rehbein Butzke. Após votação, por unanimidade, o item foi incluído
como ponto de pauta, pelos membros presentes. A segunda, foi a solicitação realizada pelo professor
Mauricio, que solicitou a inclusão do seguinte item: troca de orientação de Trabalho de Conclusão de
Curso (TCC) da discente Marlise Moreira, também por unanimidade, o item foi incluído como ponto de
pauta. Item (2) Processo Sele�vo Complementar e Reopção de Curso - 2020/2 - Definição e aprovação
dos critérios específicos para seleção e classificação dos candidatos. A professora Evelise explicou aos
presentes que em breve estará aberto o Processo Sele�vo Complementar (PSC) da Unipampa. Tal
processo sele�vo de acordo com a Resolução nº 260, de 11 de novembro de 2019, que aprovou as
normas para ingresso no ensino de graduação na Unipampa, o PSC “é promovido semestralmente, para
ingresso no semestre subsequente, visando o preenchimento de vagas ociosas geradas em função de
abandonos, cancelamentos e desligamentos”. De acordo com a Resolução n° 260, ar�go 32, são seis
modalidades do Processo Sele�vo Complementar, as quais são: (I) Segundo ciclo de formação; (II)
Reingresso; (III) Conclusão da Primeira Graduação; (IV) Reopção de curso; (V) Transferência voluntária; e,
(VI) Portador de diploma. Além disso, também leu o ar�go 33 da presente resolução que descreve:
“Compete à Coordenação de curso a distribuição das vagas ofertadas entre as modalidades descritas no
Ar�go 31” [correto seria 32] com os seguintes incisos: “§1º Deverá ser ofertado o quan�ta�vo total de
vagas disponível, salvo quando solicitado pela Coordenação de Curso mediante jus�fica�va a ser
aprovada pela Pró-Reitoria de Graduação. §2º Havendo disponibilidade de vagas, o curso deverá ofertar
no mínimo 1 (uma) vaga para a modalidade Segundo Ciclo de Formação para Egressos de Cursos de
Bacharelados e Licenciaturas Interdisciplinares. §3º Havendo o mínimo de 03 (três) vagas, a distribuição
de vagas por modalidade deverá garan�r a oferta de vagas para as ações afirma�vas ins�tucionais, de
forma a garan�r pelo menos 01 (uma) vaga em cada ação afirma�va por modalidade. §4º A distribuição
das vagas entre as modalidades deverá contemplar o maior número possível de modalidades. §5º No
caso de vagas ofertadas e não preenchidas em determinada modalidade, estas serão redistribuídas
seguindo ordem: I. Segundo Ciclo de Formação para Egressos de Cursos de Bacharelados e Licenciaturas
Interdisciplinares; II. Reingresso; III. Conclusão da Primeira Graduação; IV. Reopção de Curso; V.
Transferência Voluntária; VI. Portador de Diploma. §6º A distribuição das vagas poderá considerar a
oferta de componentes curriculares, e determinar para quais semestres as vagas serão ofertadas. §7º
Parte das vagas poderão ser ofertadas no Processo Sele�vo Específico para Fronteiriços, Processo Sele�vo
Específico para Indígenas Aldeados e Moradores das Comunidades Remanescentes dos Quilombos e/ou
outros processos sele�vos específicos”. Após, a professora Evelise leu os ar�gos 34 e 35 da Resolução
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260, as quais descrevem que “as Coordenações de Curso poderão estabelecer critérios específicos
adicionais para seleção e classificação de candidatos ao Processo Sele�vo Complementar, além daqueles
presentes nesta Resolução” e que “os critérios para seleção e classificação dos candidatos de cada
modalidade definidos nas seções de I a VI poderão ser subs�tuídos, desde que novos critérios sejam
aprovados pela Comissão de Curso, Comissão de Ensino do Campus e Conselho de Campus. Dessa forma,
informa que o curso de Engenharia de Produção possui 22 vagas ociosas. Assim, os membros da
Comissão de Curso precisam decidir o número de vagas para cada modalidade e também se desejam
alterar os critérios estabelecidos para os editais anteriores. Após um período de debate, os membros
decidiram, por unanimidade, por ofertar sete vagas para a modalidade de reopção e para as demais
modalidades, o curso irá ofertar três vagas, para cada, as quais são: segundo ciclo de formação,
reingresso; conclusão da primeira graduação, transferência voluntária; e, portador de diploma. Logo
após, os membros decidiram os critérios específicos para cada modalidade. Houve um período de diálogo
e a decisão, por unanimidade, que para a modalidade reopção o critério será: Ter possibilidade de
aproveitamento nos seguintes componentes curriculares: Geometria Analí�ca, 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, os critérios permanecerão os mesmos do edital anterior,
que é: terão prioridade, nesta ordem: a) candidatos oriundos de cursos de engenharia; e, b) candidatos
oriundos de outros cursos. As demais modalidades, seguirão os critérios gerais do edital. Item (3)
Aprovação do professor orientador para o componente curricular estágio obrigatório para discente
Jéssica Rehbein Butzke. Os professores Evelise e Ivonir, responsáveis, no presente semestre, pelo
componente curricular de Estágio Obrigatório informaram aos presentes que a discente Jéssica Rehbein
Butzke os contatou, via e-mail ins�tucional, informando que gostaria de trabalhar em seu estágio com a
área de Engenharia do Trabalho, mas que havia entrado em contato com a professora Ta�ana Nardon
Noal que atua na respec�va área na Engenharia de Produção, mas mencionou que a mesma não teria
disponibilidade de orientá-la, dessa forma, contatou a professora Luciana Machado Rodrigues, do curso
de Engenharia Química, campus Bagé, que também atua na respec�va área e informou que teria
disponibilidade de orientá-la. Assim, houve um período de diálogo entre os presentes, dentre os quais
analisaram as normas vigentes, tais como a Resolução n° 29, de 28 de abril de 2011, que aprova as
normas básicas de graduação, controle e registro das a�vidades acadêmicas. A Resolução 29 descreve em
seu Ar�go 136 que “o professor orientador deve ser do corpo docente da Unipampa”. Por sua vez, o
regulamento de estágio curricular supervisionado do curso de Engenharia de Produção, que fixa as
diretrizes e normas para a realização do componente curricular, estabelece que o orientador deverá ser
um “docente da Unipampa, campus Bagé, preferencialmente com atuação na área de realização do
estágio, responsável pelo acompanhamento e pela avaliação das a�vidades do estagiário. Este será
indicado pela coordenação de estágios, em conjunto com o Coordenador de Curso e o Coordenador
Acadêmico, em comum acordo com o estudante” e tem como base, a Resolução 29. Dessa forma, por
unanimidade, a orientação para a discente Jéssica pela professora Luciana foi aprovada. Item (4) Troca de
orientação do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) da discente Marlise Moreira. O professor Mauricio
responsável, no presente semestre, pelo componente curricular Trabalho de Conclusão de Curso, junto
com o professor Vanderlei, mencionou que recebeu da discente Marlise Moreira o formulário com a
solicitação de troca do seu tema de pesquisa e orientador do seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC),
conforme formulário em anexo, no mesmo, a discente solicita a troca por mo�vos pessoais. Na
solicitação foi informado que a orientação que antes era realizada pelo professor Victor Luiz Scherer Lutz
agora passará a ser realizado pela professora Evelise Pereira Ferreira. Após verificação das normas em
vigência do curso de Engenharia de Produção, sobre o componente curricular de Trabalho de Conclusão
de Curso (TCC), percebeu-se que não há impedimento para a realização da troca, visto que a discente
jus�ficou ter mo�vos pessoais para a troca. Após votação, por unanimidade, a troca do tema de pesquisa
e orientador foi aprovada pelos presentes. A professora Evelise mencionou que a orientação começou
ainda no final do ano passado, assim que a discente Marlise a procurou solicitando sua orientação. No
entanto, destacou que só realizaria a orientação caso a discente aceitasse trocar seu tema de pesquisa.
Como a discente aceitou, elas começaram a desenvolver a pesquisa que atualmente está bem avançada,
faltando apenas alguns ajustes finais. Vencidos os pontos de pauta previsto, às treze horas e quarenta e
três 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.
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Assinado eletronicamente por CARLA BEATRIZ DA LUZ PERALTA, PROFESSOR DO MAGISTERIO
SUPERIOR, em 19/03/2021, às 11:18, 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 11:48, 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 16:03, 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 18:01, 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 13:56, 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 09:36, 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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