Atas de NDIMP
Nome do CA/ND:

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

Nº de reunião:

21

Fecha:

4, 5, e 6 de Outubro de 2017.

Universidade onde se
reúnem

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) (Brasil)

Oscar Daniel Quiroga (UNL) – Coordinador

Universidades Participantes
na reunião

Oscar Castro (UNCuyo)- Titular

Agregar: si o representante é titular ou
alterno

Julio Cezar Siluk (UFSM)

Ângela M.F. Danilevicz (UFRGS)- Alterna
Armando Italo Sette Antonialli (UFSCar) - Titular

Justificadas

Universidades Ausentes na
reunião

-

UNLP (Argentina)

-

UNNE (Argentina)

-

UNMdP (Argentina)

-

UNT (Argentina)

-

UNR (Argentina)
Não Justificadas

Convidados

-

UDELAR (Uruguay)

-

UFSC (Brasil)

-

UFPR (Brasil)

-

UNA (Paraguay)

Mónica Gómez (UNC)

Sumario com agenda
prevista

SEPROSUL 2017. Centro de Tecnologia da Universidade
Federal de Santa Maria (UFSM) (Brasil).
Dia 04 de outubro



Apertura da reunião com a bem-vinda aos
presentes e entrega da palavra ao coordenador do
NDIMP.
Apresentação Institucional da UFSM por Prof.
Fernando Schlosser, Pro-Reitor de pós-graduação e
Pesquisa.

Dia 05 de outubro



Reunião do núcleo para definir ações específicas.
Participação no XVII SEPROSUL.

Dia 06 de outubro


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

Visita técnica ao Centro de Tecnologia da
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) (Brasil).

O professor Julio Siluk (UFSM) 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 informados, tratados e decisões tomadas na
reunião (04, 05 e 06 de Outubro):


Abertura. Foi lida e aprovada a ata anterior.



Participação reduzida. Adverte-se novamente uma
decrescente participação das instituições por
diversos
motivos
(reduzido
orçamento,
aposentadorias).



Informes da Coordenação do Núcleo. O Prof.
Quiroga (UNL) informou que a reunião de
coordenadores teve lugar em junho de 2017 (em
Montevidéu).



Jornada de Jovens Investigadores de AUGM. O Prof.
Quiroga informa a realização entre os dias 18-20 de
Outubro na cidade de Encarnación (Paraguai). O
citado professor vai se desempenhar
como
coordenador e avaliador. Esta jornada vai contar
com a participação de 600 jovens investigadores de
distintos países.

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



Eleição do coordenador do NDIMP. Foi abordada a
eleição do coordenador do NDIMP para o período
2017-2019. O Prof. Quiroga sugeriu a nomeação de
um candidato de uma universidade brasileira
presente na reunião: UFSM, UFRGS, ou UFSCar. Os
presentes indicaram a impossibilidade de realizar as
tarefas de coordenação, e o Prof. Siluk (UFSM) e a
Profa. Danilevicz (UFRGS) propõem que o atual
coordenador continue outro período. A proposta é
aprovada pelos presentes, desta forma, o Prof.
Quiroga continua como coordenador do NDIMP no
biênio 2017-2019.



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.



O NDIMP considera auspicioso o retorno de um
representante no NDIMP por parte da Universidad
Nacional de Córdoba (UNC), por esse motivo foi
convidada a Profa. Mónica Gómez.



Plano de Ações 2017-2019. É definido o plano de
ações do NDIMP para o biênio 2017-2019 (ver
Planejamentos a Futuro).

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 elevar 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 a participação da
reunião anual.

Planejamentos a Futuro

Formulação do Plano de Ações para o biênio 2017-2019.
Eixos principais:


Continuar propiciando a realização de atividades
de pós-graduação com participação de integrantes
das universidades membros do núcleo, mediante o
Programa Escala Docente.



Alentar candidaturas de investigadores para
participar no Programa Escala Docente 2018. Vão
ser apresentadas as candidaturas de professores das
universidades seguintes: UNCuyo, UFSCar, UNL,
UDELAR, UFSM, UFG.



Devido ao momento difícil que o NDIMP atravessa
(decaimento de participações nas universidades
membros do NDIMP, a aposentadoria de alguns
membros importantes, por exemplo, a Profa. Myriam
Barbejat, e principalmente falta de orçamento), é
proposto um trabalho em redes baseado no
Programa Escala Docente e as próximas edições do
SEPROSUL (Semana de Engenharia de Produção Sul
– Americana).
Fortalecimento da rede fazendo ações efetivas,
resgatando aquelas universidades que estavam no
NDIMP e procurar representações nas aquelas que
não o tem.





Realizar uma única reunião anual e que coexista
tanto o Workshop quanto o SEPROSUL. O SEPROSUL
deve incluir um espaço de amostra científica e um
Fórum de Pesquisa onde os pesquisadores
apresentam seus trabalhos possam conhecer
colegas e assim alentar publicações de artigos
conjuntas, aproveitando o ISSN 2237-3799 que está
padronizado para ser usado em qualquer edição da
SEPROSUL. Em conclusão, propõe-se fazer uma
reestruturação que defina um modelo adequado
para a SEPROSUL com atividades que adicionam
aos participantes, este modelo será replicado
igualmente em futuras Semanas de Engenharia de
Produção Sul – Americana.

Aprovação da Ata e
Assinaturas de
conformidade

Finalmente, todos os presentes agradecem aos
organizadores da UFSM, 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 Próxima Reunião: ver a possibilidade de
realizar o Seprosul 2018 em Córdoba
para o ano em curso
(Argentina).

