
 

Formulario Para Presentar Actas de CA/ND 

 

Nome do CA/ND:  

 

Núcleo Disciplinar de Engenharia Mecânica e da 
Produção (NDIMP). 

Nº de reunião: 

 

16 

Fecha: 

 

21, 22 e 23 de maio de 2014. 

Universidade onde se 
reúnem 

Universidad Nacional de Cuyo (Argentina) 

 

Universidades Participantes 
na reunião  

Agregar: si o representante é titular ou 
alterno 

Oscar Daniel Quiroga (UNL) – Coordenador 

Myriam Eugenia R. Prata Barbejat (UFSC) 

Enrique Daniel Sanmarco (UNLP) – titular 

Carlos Alberto Bavastri (UFPR) – titular 

Ângela de Moura Ferreira Danilevicz (UFRGS) – alterno 

Alfredo Eduardo Grillo (UNCuyo) – titular 

Felisa Córdova (USACH) – titular 

Roberto Haarth (UNCuyo) – alterno 

 

 

Universidades Ausentes na 
reunião  

- UNC (Córdoba) 

- UNR (Argentina) 

- UNA (Paraguay) (justificada) 

- UFSM (Santa Maria) (justificada) 

- UDELAR (Uruguay) (justificada) 

- UFSCar (São Carlos) (justificada) 

 

Convidados Fernando Solanes (UNCuyo) 

Ricardo Palma (UNCuyo) 



 

Sumario com agenda 
prevista 

Día 21 de maio 

• Apertura da reunião  com a bem-vinda  aos 
presentes e entrega da palavra ao coordenador do 
NDIMP. 

• Boas-vindas ao novo representante da UFPR, Carlos 
Alberto Bavastri, que agradeceu e manifestou a 
escolha de sua instituição pelo reforço a área de 
engenharia mecânica.  

• Continuação da analise SWOT do NDIMP. 
• Coquetel de bem-vinda. 

Día 22 de maio 

Desdobramento de ações estratégicas oriundas da 
análise SWOT  

 

Día 23 de maio 

Finalização do desdobramento de ações estratégicas. 
 

Día 24 de maio 

Visita técnica. 
Encerre do encontro 

Desenvolvimento da 
reunião. 
Informe por Universidade, Informe da 
coordenação, JJI, Escala Docente, Pós-
graduação agenda prevista, etc. 

O professor Alfredo Grillo (UNCuyo) deu a bem-vinda  
aos representantes das universidades. O Prof. Oscar 
Quiroga agradeceu a presencia de todos os 
representantes e foi definida a agenda de trabalho do 
grupo. 
 
Assuntos tratados e decisões tomadas na reunião: 
 

- Finalização da Análise SWOT 
- Desdobramento de Plano de Ações Estratégicas 

do Núcleo 
- Definição das datas e programa do workshop 
- Definição do local da próxima Seprosul 

 
1. Abertura – Foi lida e aprovada a ata anterior. 
2. XV SEPROSUL – A Universidade Federal de São Carlos 

(UFSCar coordenará o evento, que terá lugar em 
Sorocaba (SP), na primeira quinzena de maio de 
2015.  

3. Workshop 2014 – O workshop se realizará em 09, 10  
e 11 de setembro na UFRGS/Porto Alegre-RS. A Prof. 
Ângela Danilevicz será a responsável pela 
organização do evento. 

4. Informes da Coordenação do Núcleo - O Prof. 
Quiroga informou que a reunião de coordenadores 
ocorrerá em agosto, quando levará as demandas 
do Núcleo, bem como apresentará o resultado do 
trabalho desta reunião. 

 
 



 
5. Décimo número do IJIE  – A Prof. Miryam relatou 

que, por questões da equipe de apoio, não foi 
publicado o décimo número da revista, referente a 
2013. Entretanto, também relatou que neste ano de 
2014 Prof. Casarotto pretende publicar tanto o 
número faltante de 2013 quanto o dois de 2014. A 
Profa. Myriam também relatou que está em tratativa 
de levar a gestão da revista para a UFPR, mas que 
por enquanto é somente uma intenção.  

Propostas a considerar 
pelo Conselho de Reitores, 
Delegados Assessores, 
Secretaria Executiva 

1. Atualização do site da AUGM, em português – 

Verificou-se que o site, versão em português, está 

desatualizado em termos dos representantes do 

Núcleo. 

2. Criação de um termo de cooperação entre as 

Universidades participantes do Núcleo - O grupo 

considera importante formalizar a cooperação entre 

as Universidades participantes. Desta maneira, cada 

representantes consultará sua instituição, no sentido 

de verificar o apoio da mesma para criação deste 

termo. 

Planejamentos a Futuro 
Ações estratégicas do Núcleo – Foram definidas ações, 
responsáveis e prazos de curto, médio e longo prazo de 
maneira a fortalecer o Núcleo, a partir da 
operacionalização do planejamento estratégico 
finalizado nesta reunião. Estas ações estão detalhadas 
no documento anexo 
(PlanejamentoAcoesEstrategicas.xlsx) 

 

Aprovação da Ata e 
Assinaturas de 
conformidade 

Finalmente, todos os presentes agradeceram aos 
organizadores de UNCuyo, em especial aos Professores 
Alfredo Grillo, Roberto Haarth e Ricardo Palma, pela 
excelente acolhida. Sem nada más que tratar, foi 
finalizada a reunião anual. A confecção da ata segue 
designada a mi pessoa, como coordenador do Núcleo. 
 
Prof. Oscar Quiroga 
Núcleo Disciplinar de Engenharia Mecânica e da 
Produção (NDIMP). 
AUGM – Associação de Universidades do Grupo 
Montevidéu. 



 

Próxima Reunião e agenda 
para o ano em curso 

Próxima Reunião: Workshop 2014, se realizará os dias 9, 
10 e 11 de setembro na UFRGS/Porto Alegre (Brasil). A 
Prof. Ângela Danilevicz será a responsável pela 
organização do evento. 
 
Agenda para o ano em curso 

1. Apresentação dos resultados parciais oriundos do 
planejamento estratégico do Núcleo – Cada 
representante apresentará os resultados parciais 
associados às ações estratégicas do Núcleo 

2. Evacuação das ações estratégicas parciais do NDIMP 

3. Propostas de projetos  

 

 


