
 

Atas de NDIMP 
 

Nome do CA/ND: 
 

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

Nº de reunião: 
 

20 

Fecha: 
 

19,  20 e 21 de Outubro de 2016.. 

Universidade onde se 
reúnem 

Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) –sede San 
Rafael) (Argentina) 

 

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

Oscar Daniel Quiroga (UNL) – Coordinador 

Jorge Marighetti (UNNE) – titular 

Augusto Roggiero (UNCuyo)- Alterno 

 
Universidades Ausentes na 
reunião 

Justificadas 

- UNLP (Argentina) 

- UFSCar (Brasil) 

- UFSC (Brasil) 

- UFRGS (Brasil) 

- UFSM (Brasil) 

Não Justificadas 

- UDELAR (Uruguay) 

- UFPR (Brasil) 

- UNC (Argentina) 

- UNR (Argentina) 

- UNA (Paraguay)  

Convidados Claudia Zárate (UNMdP) 

Nancy Alves (UNT) 

Ricardo Palma (UNCuyo)  

Silvina Cabeza (UNCuyo) 



 

Sumario com agenda 
prevista 

SEPROSUL 2016. Sede Facultad de Ciencias Aplicada a 
la Industria (Sede San Rafael). 

Dia 19 de outubro 

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

 Apresentação Institucional da UNCuyo pela Decana 
da Facultad de Ciencias Aplicada a la Industria 
(Dra. Lucía Ordoñez). 

Dia 20 de outubro 

 Continuação da reunião do núcleo para definir 
ações específicas. 

 Participação no XVI SEPROSUL. 

Dia 21 de outubro 

 Visita técnica à Facultad de Ciencias Aplicada a la 
Industria e ao Parque Tecnológico de San Rafael. 

 

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

O professor Augusto Roggiero (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. 
Foi realizada uma breve homenagem ao Professor 
Alfredo Grillo, quem faleceu recentemente e foi  
representante pela UNCuyo (período 2012-2015), e 
organizador do XIV SEPROSUL. 
 
Assuntos informados, tratados e decisões tomadas na 
reunião (19, 20 e 21 de Outubro): 
 
 Apertura. Foi lida e aprovada a ata anterior. 
 Participação reduzida. Adverte-se novamente uma 

decrescente participação das instituições por 
motivos não conhecidos.  

 Encontros por videoconferências. Propõe-se 
novamente desenvolver instancias de encontros por 
videoconferências para tentar reverter à situação 
de não participação nas reuniões anuais do NDIMP.  

 Entornos Virtuais de Aprendizagem AUGM. Propõe-se 
avançar com um curso para estudantes de 
graduação dos cursos de engenharia da produção, 
industrial, e mecânica utilizando da plataforma da 
UNCuyo. O curso se chamará Gestão da Inovação 
Tecnológica. 

 
 
 



 
 O NDIMP considera auspicioso a possível a 

incorporação como representantes por parte das 
Universidades Nacionales de Mar del  Plata (UNMdP) 
e Tucumán (UNT) das professoras Claudia Zárate 
(UNMdP) e Nancy Alves (UNT). 
 

 Plano Estratégico 2017-2019. Não foi possível definir o 
plano estratégico 2017-2019 proposto na reunião  
anterior por falta de  representantes do NDIMP no 
XVI SEPROSUL. 

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. Solicitar novamente a promoção de 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, garantindo ao menos a 
participação numa das reuniões anuais. 

Planejamentos a Futuro 
 Formular um novo Plano Estratégico 2017-2019. 
 Continuar 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 UNCuyo, 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: sem definição por falta de 
representantes. 

 


