Reunião do NDEMP
Auditório da Reitoria da UFSC, Florianópolis, Brasil
9 e 10 de novembro de 2006
Presentes
Prof. João Ernesto Castro (UFSC – Coordenador do núcleo disciplinário)
Profa. Bernardete Trindade (UFSM - Santa Maria)
Prof. Regis da Rocha Motta (UFRJ – Rio de Janeiro)
Prof. Raul Valentin Silva (UFSC - Florianópolis)
Prof. Denis Rabenschlag (UFSM – Santa Maria)
Prof. Alesandro Riline (UMA - Assunção)
Prof. Roberto Mas (UFR - Rosário)
Profa. Maria Tereza Pino (UMA - Assunção)
Prof. José Luis Duarte Ribeiro (UFRGS – Porto Alegre)
Prof. Oscar Quiroga (UNL – Santa Fé, Argentina)
Prof. Paulo Selig (UFSC - Florianópolis)
Prof. Wolmir Wilhelm (UFPR - Curitiba)
Profa. Felisa Córdova (USC - Santiago do Chile)
A reunião iniciou com um relato do prof. Castro a respeito da revitalização do NDEMP
da AUGM. Ele iniciou relatando as reuniões anteriores contemplando os países de
Brasil, Uruguai e Argentina. Apresentou sucintamente a página da web do ND onde
estão reunidos todos os documentos gerados até o momento.
Logo a seguir, o Prof. Ribeiro fez um breve relato do planejamento estratégico do ND,
realizado na última reunião na cidade de Montevideo. Feito isso, o núcleo dedicou-se a
principal atividade do encontro: acompanhamento e revisão do plano de ações. A seguir
são apresentadas as deliberações.
1. A primeira ação planejada contemplava manter encontros anuais da diretoria,
assegurando continuidade aos planos traçados. Isso está sendo feito, tendo em vista esta
própria reunião do ND. Na continuidade desta ação,
a. Divulgar amplamente os resultados da VI SEPROSUL;
b. Realizar o segundo encontro de representantes em Santa Fe - Argentina, em abril de
2007 (12 y 13 de abril). Este encontro foi confirmado pelo Prof. Quiroga. O Prof. Castro
ira consolidar a pauta desse encontro, a qual irá incluir: relato dos laboratórios,
acompanhamento do plano estratégico, equivalência de diplomas e atuação profissional,
Jornada de Jovens Pesquisadores, VII SEPROSUL, busca de recursos financeiros.
2. A segunda ação planejada previa a oferta de um evento científico tecnológico anual
de caráter sul-americano. Essa ação foi realizada através do VI SEPROSUL. Na
seqüência, foi proposta a realização do VII SEPROSUL na cidade de Vina del Mar,
Chile, de 29 de julho a 2 de agosto.
3. A terceira ação contemplava estabelecer projetos científicos em conjunto (rede de
pesquisa). Foram feitos dois projetos: CITED e APROSUL, propondo um estudo do
perfil de estudantes egressos da graduação em Engenharia de Produção. Esses projetos
já contaram com a participação de múltiplas universidades: LABSAD (UFSC), LOPP
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(UFRGS), Laboratório de Automatization Industrial Avançada (UNL), (UDELAR),
(UNAsuncion), NGS (UFSC). Esses projetos, nesse momento, estão sendo avaliados
pelos comitês das entidades de fomento. Na continuação, decidiu-se:
a. Reunir descrição detalhada dos os grupos de pesquisa do NDEMP, para facilitar a
elaboração de novos projetos;
b. Continuar submetendo projetos em resposta aos editais, buscando recursos para a
consolidação da rede de pesquisa estabelecida pelo NDEMP;
c. Em particular, preparar projeto no âmbito ibero-americano.

4. A quarta ação previa estabelecer intercâmbio de estudantes no âmbito das
universidades da AUGM. Para tanto, é necessário (i) mapear os cursos e o ingresso de
alunos de graduação, mestrado e doutorado nas universidades da AUGM e (ii) mapear
alunos em intercâmbio atualmente. Já foi elaborado o questionário a ser distribuído aos
membros do ND, de forma que essa informação possa ser coletada. Após a análise das
informações coletadas, será possível planejar o intercâmbio.
5. A quinta ação visa desenvolver produtos e serviços, contemplando os diferentes
segmentos de associados. Inicialmente, foi idealizado e divulgado um número especial
na revista Produção OnLine, envolvendo o “ensino de EP no cone sul”. No momento,
encontra-se aberto o edital de chamada de artigos. Podem contribuir para este número
especial os professores Roberto Mas, Oscar Quiroga, Felisa Cordova, Alesandro Riline,
Rudiger. Após a edição do número especial, serão planejados outros produtos do ND.
6. A sexta ação previa estabelecer um sistema de informações que permita conhecer e
prestar informações e serviços à comunidade. Trata-se da elaboração de Web page com
informações acadêmicas dos cursos e pesquisas do núcleo disciplinário. O Prof. Castro
irá conduzir esse desenvolvimento, contando com o apoio de todos os demais
participantes do ND, que devem enviar suas contribuições (informações a serem
veiculadas na página).
7. A sétima ação objetiva buscar fontes alternativas de fomento, de forma a consolidar
as atividades do ND. Em relação a esta ação, foram previstas as seguintes atividades:
a. Mapear fontes de fomento a pesquisa e ensino na América do Sul (todos devem
contribuir disponibilizando as informações referentes a seus respectivos países);
b. Reconhecer lideranças no âmbito do Mercosul, facilitando o encaminhamento de
projetos (Profa. Maria Tereza Pino);
c. Explorar fontes de fomento internacional, particularmente, Europa (Prof. Ribeiro e
Selig).
Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião, e lavrou-se a presente ata.
Florianóplis, 10 de novembro de 2006, Coordenador geral NDEmc e Producion Prof
João Ernesto E. Castro
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