
 

Actas de NDIMP 
 

Nome do CA/ND: 
 

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

Nº de reunião: 
 

18 

Fecha: 
 

01, 02 y 03 de septiembre de 2015. 

Universidade onde se 
reúnem 

Universidade Federal de São Carlos (Brasil) 

 

Universidades Participantes 
na reunião 
Agregar: si o representante é titular ou 
alterno 

Oscar Daniel Quiroga (UNL) – Coordenador 

Enrique Daniel Sanmarco (UNLP) – titular 

Myriam Prata  Barbejat (UFSC) – alterno 

Augusto Roggiero (UNCuyo) 

Oscar Castro (UNCuyo) 

Jorge Marighetti (UNNE) – titular 

Miguel Angel Aires Borras (UFSCar) – titular 

 

 
Universidades Ausentes na 
reunião 

- UNC (Córdoba, Argentina) 

- UNR (Rosário - Argentina) 

- UNA (Assunção, Paraguai) (justificada) 

- UDELAR (Uruguay) (justificada) 

- USACH (Santiago de Chile) (justificada) 

- UFSM (Santa María)  (justificada) 

- UFRGS (Porto Alegre)  (justificada) 

- UFPR (Paraná) 

 

Convidados  



 

Sumario com agenda 
prevista 

Dia 31 de agosto 

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

 Apresentação Institucional da UFSCar (Prof. Miguel 
Borras), do Departamento de Engenharia de 
Produção. 

 Visita técnica ao Parque Tecnológico de Sorocaba 
(PTS). 
 

Dia 01 de setembro 

 Controle do Planejamento Estratégico. 
 Participação no XV SEPROSUL. 

Dia 02 de setembro 
 Participação no XV SEPROSUL. 
 Eleição do coordenador NDIMP período 2015-2017.  
 Entornos Virtuais de Aprendizagem AUGM. 
 Cursos de Verão / Inverno de AUGM. 
 Controle do Planejamento Estratégico. 

 

Dia 03 de setembro 

 Jornada de Jovens Investigadores. 
 Participação no XV SEPROSUL. 
 Definição dos Objetivos do NDIMP para ser 

publicados no site web de AUGM. 
 Atualização do Planejamento Estratégico. 

 

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

O professor Miguel Borrás (UFSCar) 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: 
 
 Participação no XV SEPROSUL. 
 Eleição do coordenador NDIMP período 2015-2017. 

Por moção UNLP se propõe a continuidade do atual 
coordenador. La moção resulta aprovada.  

 Entornos Virtuais de Aprendizagem AUGM: se propõe 
utilizar a plataforma da UNCuyo e se indagará as 
áreas temáticas. Encomenda-se ao Prof. Augusto 
Roggiero a gestão das ações para sua realização. 

 



 
 Em referencia aos Cursos de Verão / Inverno se 

analisarão possíveis propostas. 
 Jornada de Jovens Investigadores AUGM. O Prof. 

Sanmarco (UNLP) informou que foi realizada entre o 
25 e 27 de Agosto na cidade de La Plata 
(Argentina).  O citado professor se desempenou  
como coordenador e avaliador. Esta jornada 
contou com a participação de 800 jovens 
investigadores de distintos países. 
 

 Controle de ações do Planejamento Estratégico. 

 
- Análise e Controle do Planejamento Estratégico. 
- Atualizações das Ações Estratégicas do Núcleo. 
- Definição das datas e programa do workshop do 

NDIMP. 
- Definição do local do próximo SEPROSUL. 

 
 

1. Abertura – Foi lida e aprovada a ata anterior. 
 
2. Workshop del NDIMP 2016. Propõe-se como sede a 

UNNE (Campus Resistencia). Data estimativa na 
primeira quinzena de maio de 2016. 

 

3. XVI SEPROSUL – A Universidad Nacional de Cuyo 
Campus San Rafael (UNCuyo - coordenará o 
evento, que terá lugar em San Rafael, na segunda 
quinzena de outubro de 2016. Encomenda-se ao 
Prof. Augusto Roggiero a gestão das ações para sua 
realização.  
 

4. Informes da Coordenação do Núcleo – O Prof. 
Quiroga informou que a reunião de coordenadores 
teve lugar em agosto de 2015 (em Montevidéu), e 
elevaram-se as demandas do Núcleo. 

 
5. Novos números de IJIE. - A Prof. Myriam indicou que 

o editor da IJIE (Prof. Cassarotto) vai incrementar de 
dos para três o número de publicações por ano, 
incluindo um número especial com os conteúdos do 
SEPROSUL do ano anterior. O NDIMP se compromete 
a estimular a participação por médio de um artigo 
anual por Universidade membro do núcleo. 
 

6. Recomenda-se continuar com o formato do XV 
SEPROSUL. 

 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. 

 
7. O Prof. Miguel Borrás informou que no marco do XV 

SEPROSUL se alcançaram os seguintes logros:  
a. A intenção do Prof. Milton Vieira Junior 

Presidente de ABEPRO (Associação Brasileira 
de Engenharia de Produção) de criar um 
núcleo regional Cone Sul com a 
participação e a liderança do NDIMP.  

b. A primeira reunião da Sociedade Paulista de 
Engenharia de Produção.  

c. A criação do Primeiro Encontro Paulista de 
Engenharia de Produção a se realizar em 
maio de 2016. 

d. Destaca-se que o XV SEPROSUL foi o primeiro 
em se realizar na região sul este do Brasil.  

 

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

1. Atualização do site da AUGM, em português – Se 
verificou que no site web, a versão em português, 
está desatualizada em termos dos representantes do 
Núcleo (faltam os representantes de UFSM). 

2. Promover Convênios Marco de cooperação entre as 
Universidades participantes do Núcleo - O grupo 
considera importante formalizar a cooperação  
entre as Universidades participantes.  

3. Incluir as questões de orçamento para participar das 
atividades do NDIMP. 

Planejamentos a Futuro 
Prosseguir com a atividade de controle das Ações 
estratégicas do Núcleo – Foi atualizada a situação de 
diferentes ações estratégicas do Núcleo. 
 
Definição das líneas de pesquisa de cada instituição 
(tanto para Eng. da Produção ou Industrial, como para 
a Eng. Mecânica). 
 
Desarrolharam-se ações para a incorporação de 
representantes de: USP, UNESP, UNICAMP, UFRJ, UFG, 
UFMG, UNS, UNdMP. 
 
Continuara-se propiciando a realização de  atividades 
de pós-graduação com participação de integrantes 
das universidades membros do núcleo.  



 

Aprovação da Ata e 
Assinaturas de 
conformidade 

Finalmente, todos os presentes agradecem aos 
organizadores da UFSCar, em especial aos Professores, 
pela excelente acolhida. Sem nada mais que tratar se 
deu por 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 2016, a realizar-se na 
primeira quinzena de maio de 2016, na cidade de 
Resistencia/Chaco (Argentina). O Prof. Jorge Marighetti 
(UNNE - campus Resistencia) será o responsável da 
organização do evento. 

XVI SEPROSUL, se ha proposto como sede à UNCuyo – 
Sede San Rafael. O evento está previsto  realizar se na 
segunda quinzena do mês de outubro de 2016. 

 


