FormularioPara Presentar Actas de CA/ND
Nome do CA/ND:

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

Nº de reunião:

17

Fecha:

09,10 e11 de setembro de 2014.

Universidade onde se
reúnem

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Brasil)

Oscar Daniel Quiroga (UNL) – Coordenador

Universidades Participantes
na reunião

Enrique Daniel Sanmarco (UNLP) – titular

Agregar: si o representante é titular ou
alterno

Ângela de Moura Ferreira Danilevicz(UFRGS) – alterno

José Luis Duarte Ribeiro(UFRGS) – titular

Julio Cezar Siluk(UFSM) – titular
Nelson Casarotto Filho(UFSC) – alterno

Universidades Ausentes na
reunião

Convidados

-

UNC (Córdoba - Argentina)

-

UNR (Rosário - Argentina)

-

UNA (Assunção, Paraguai) (justificada)

-

UDELAR (Uruguai) (justificada)

-

UFSCar (São Carlos) (justificada)

-

USACH (Santiago, Chile) (justificada)

-

UFPR (Paraná) (justificada)

-

UNCuyo (Cuyo) (justificada)

Luiz Rocha (Mecânica/UFRGS)
Carla tenCaten (Vice-Diretora da Escola de Engenharia)
Nicolas Maillard (Secretário de Relações Internacionais –
representando Reitor da UFRGS)

Sumario com agenda
prevista

Dia 09 de setembro
•

Apertura da reunião com a bem-vinda aos
presentes e entrega da palavra ao coordenador do
NDIMP.
Apresentação Institucional da UFRGS (Prof. Nicolas),
da Escola de Engenharia (Prof. Carla), da
Engenharia
Mecânica
(graduação
e
pósgraduação) (Prof. Luiz) e da Engenharia de
Produção (Prof. Ângela).
Visita técnica à Empresa Júnior da Engenharia e
Produção (EPR Consultoria).
Planejamento
da
XV
SEPROSUL
e
seu
reposicionamento
perante
a
comunidade
acadêmica ampla.

•

•
•

Dia 10 de setembro
•
•
•

Controle do Planejamento Estratégico.
Visita aos laboratórios da Engenharia de Produção.
Participação
no
V
Seminário
Internacional
Universidade, Sociedade e Estado (ação em
parceria UFRGS e AUGM).

Dia 11 de setembro
•

Finalização da ação de controle do Planejamento
Estratégico.
Visita ao Laboratório de Tribologia do Grupo de
Projetos, Fabricação e Automação Industrial da
Engenharia Mecânica da UFRGS.
Encerre do encontro.
Turismo local.

•

•
•

Desenvolvimento da
reunião.
Informe por Universidade, Informe da
coordenação, JJI, Escala Docente, Pósgraduação agenda prevista, etc.

A professora Ângela Danilevicz (UFRGS) deu a bemvinda 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:
-

Analise e Controle do Planejamento Estratégico
Atualizações das Ações Estratégicas do Núcleo.
Definição das datas e programa do workshop.
Definição do local do próximo SEPROSUL.
Transformação do SEPROSUL - Semana da
Engenharia de Produção Sul-Americana, em
Simpósio de Engenharia de Produção Industrial SulAmericano, mantendo a mesma sigla para o
evento.

1. Abertura – Foi lida e aprovada a ata anterior.
2. XV SEPROSUL – A Universidade Federal de São Carlos
(UFSCar - Campus Sorocaba - coordenará o evento,
que terá lugar em Sorocaba (SP), na primeira
quinzena de maio de 2015.
3. Informes da Coordenação do Núcleo - O Prof.
Quiroga informou que a reunião de coordenadores
ocorreu em agosto de 2014, e enviaram-se as
demandas do Núcleo.
4. Décimo e undécimo números do IJIE
–
O Prof.
Cassarotto publicou o número faltante de 2013, e
proximamente vai a publicar um novo numero
conformado pelos melhores artigos apresentados na
última edição da XIV SEPROSUL.

5. Sugere-se a criação de um padrão de ocorrência
do evento - por exemplo, processo de avaliação,
anais, apresentações, dentre outras atividades
relacionadas.
• Foco em resultados de pesquisas, destinado a alunos
de graduação e pós-graduação, bem como
pesquisadores.
• Formato de sessões de apresentação oral de artigos
e sessões dirigidas para discussões técnicas
• As apresentações podem ocorrer simultaneamente
• As sessões dirigidas e as palestras não devem ocorrer
simultaneamente a outras atividades
• O formato de redação dos artigos deve seguir o
modelo adotado nas últimas versões da SEPROSUL.
Em
anexo,
encontra-se
o
arquivo
(ModeloSEPROSUL.doc) no qual a cada evento, a
instituição organizadora substitui o cabeçalho e os
autores o rodapé.
• O artigo deve ser formatado para tamanho A4, letra
Times New Roman, margens conforme modelo,
espaçamento simples entre linhas, com 10pt depois.
• O artigo deve conter, no máximo, 10 páginas ou
6.000 palavras.

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

1.

2.

3.

Planejamentos a Futuro

Atualização do site da AUGM, em português –
Verificou-se que o site, versão em português, está
desatualizado em termos dos representantes do
Núcleo.
Criação de um termo de cooperação entre as
Universidades participantes do Núcleo - O grupo
considera importante formalizar a cooperação entre
as Universidades participantes. Neste tema
Incluir as questões de orçamento para participar das
atividades do NDIMP

Prosseguir com a atividade de controle das Ações
estratégicas do Núcleo – Foi atualizada a situação de
diferentes ações estratégicas do Núcleo.
Transformação da SEPROSUL em um Simpósio, mas
mantendo a mesma sigla para o evento.
Definição das linhas de pesquisa por instituição (tanto
para Eng. Produção quanto Eng. Mecânica).

Aprovação da Ata
eAssinaturas de
conformidade

Finalmente, todos os presentes agradeceram aos
organizadores da UFRGS, em especial aos Professores
José Luis Duarte Ribeiro e Ângela de Moura Ferreira
Danilevicz, 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: SEPRODUL 2015, a se realizar na
primeira quinzena de maio, em Sorocaba/São Paulo
(Brasil). O Prof. Miguel Angel Borrás (UFSCar – campus
Sorocaba) 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. Avaliação das ações estratégicas parciais do NDIMP
3. Propostas de projetos
4. Próximo Workshop (a definir o local) deve realizar-se
no mês de outubro de 2015.

