Ata da reunião do NDEMP da AUGM
Santa Fé, 7 e 8 de maio de 2007
Presentes
Prof. João Ernesto Castro (UFSC) – Coordenador do NDEMP
Prof. Paulo Maurício Selig (UFSC)
Prof. Targino de Araújo Filho (UFSCar)
Profa. Bernardete Trindade (UFSM)
Prof. Santiago Rivas (UDELAR)
Prof. Jacinto Salazar (UNLP)
Prof. José Espinosa (UNL)
Prof. Roberto Mas (UNR)
Prof. Pedro Sismondi (UNR)
Prof. Germano Rossetti (UNL)
Prof. Oscar Quiroga (UNL)
Floriana Passet (UNL – Relaciones internationales)
O Prof. Castro deu início aos trabalhos fazendo uma breve apresentação do histórico do
grupo. Logo a seguir todos os participantes se apresentaram indicando sua origem e área
de atuação. Depois disso, foi feita a leitura da ata anterior, a qual foi aprovada por
unanimidade. Em continuação, foi retomado o plano de ações (planejamento estratégico)
do núcleo, iniciando-se a discussão detalhada de todos os itens, o que contempla os
pontos 3, 4, 5 e 6 da pauta (Planejamento estratégico, VII SEPROSUL, Journal
Iberoamericano e projetos conjuntos). Segue deliberações e atualização do planejamento:
1. Próximo encontro do NDEMP – foi decidido que o sexto encontro após a
revitalização, será realizado em maio de 2008, em local a ser definido durante o VII
SEPROSUL (possibilidade, UDELAR - Salto). Responsável: Prof. Castro.
2. VII SEPROSUL – foi decidido que a VII SEPROSUL deve ser realizada em
Novembro, no Chile (ou em Salto, caso ocorra desistência do Chile e confirmação do
Uruguai). Para 2008, existe o interesse da UFSM sediar a VIII SEPROSUL. Responsável
pela confirmação: Prof. Castro.
3. Projeto de rede de cooperação - foi decidido encaminhar o Projeto CYTED,
intitulado “Implantação de Rede de Cooperação de Parques Científicos e Tecnológicos
(PCTs) na Iberoamerica”, contando com a participação de UFSC, UFRGS, UFSCar,
UFSM, UNL, UNR, UNLP, UDELAR, que irão enviar as informações necessárias para o
fechamento e encaminhamento do projeto (data limite 31 de maio de 2008). Responsável:
Prof. Selig.
4. Mapeamento da Engenharia Mecânica e de Produção - Foi decidido que deve-se
completar o mapeamento de dados referentes a formandos, mestres e doutores, com a
ajuda dos professores Quiroga (Eng. Industrial – Argentina), Roberto Mas (Eng.
Mecânica – Argentina) e Santiago Rivas (Eng. Mecânica e Industrial – Uruguai).
Responsável: Prof. Ribeiro.
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Programa Interistitucional de Mestrado e Doutorado - Adicionalmente, o grupo
visualiza a oportunidade de estabelecer um Programa interistitucional de mestrado e
doutorado. O primeiro passo é fazer o projeto básico e levar a proposta para o conselho
de reitores, posicionando o NDEMP como prioridade. Responsável: Castro, Targino,
Ribeiro, Selig, Bernardete
5. Número especial da Revista POL – A chamada para o número especial da POL,
tratando de ensino na América do sul, deve ser reenviada aos componentes da AUGM,
pedindo contribuições. Responsável: Prof. Castro, Ribeiro e Rudiger.
Criação do JIIMP - Esse número especial irá auxiliar na criação do Journal
Iberoamericano de Ingeniería Mecánica y de la Producción (JIIMP). O JIIMP deve ser
organizado em espanhol, visando fomentar a participação dos paises de língua espanhola
(Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile). Responsável: Prof. Castro.
Equivalência de diplomas - Neste momento, na Argentina estão se definindo as
competências das carreiras de graduação de Engenharia Mecânica e de Produção. O
grupo visualiza a oportunidade de conduzir essa tarefa alinhada ao Brasil e Uruguai,
facilitando a aceitação recíproca de diplomas. Responsável: Prof. Roberto Mas.
Mapeamento dos laboratórios - Foi decidido realizar o mapeamento de laboratórios de
Engenharia Mecânica e de Produção existentes em todas as universidades do grupo
(competências estabelecidas). Responsável: Prof. Roberto Mas e Pedro Sismondi.
6. Web Page – foi decidido estabelecer Web page com informações acadêmicas dos
cursos e pesquisas do núcleo disciplinário, utilizando as informações reunidas para o
projeto CYTED e para o mapeamento dos laboratórios. Essa webpage deve ser
estabelecida visando valorizar as atividades do ND (marketing). Concentrar atividades
internas no yahoo groups. Responsável: Prof. Castro.
7. Buscar fontes alternativas de fomento – foi decidido, no curto prazo, submeter o
projeto CYTED. Em médio prazo, explorar oportunidades de fomento junto ao
CONFEA, BNDES, SEBRAE, SENAI, etc. Além disso, pode-se aproveitar o incentivo
da AUGM às parcerias de pós-graduação. Responsável: todos.
Assuntos gerais – foi discutida a possibilidade de iniciativas conjuntas de ensino,
utilizando plataformas de ensino a distância. As primeiras iniciativas poderiam
contemplar cursos de extensão. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião.

Prof. João Ernesto Castro
Coordenador
Núcleo Disciplinário de Engenharia Mecânica e de Produção
Associação das Universidades do Grupo Montevidéu
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