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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

Aos 26 dias do mês de março do ano de 2018, às 10 horas, na sala 4, na Rua Conde de Porto Alegre, 793, -
Bairro Centro, Pelotas/RS, realizou-se a Reunião do Colegiado do Curso de Engenharia Industrial
Madeireira, da Universidade Federal de Pelotas, sob a Presidência da Coordenadora Profa. Merielen de
Carvalho Lopes e com o comparecimento dos membros Coordenador Adjunto Prof. Gabriel Valim
Cardoso, Prof. Leonardo da Silva Oliveira, Profa. Erika da Silva Ferreira, Prof. Marcos Theodoro Müller,
Prof. Rafael Beltrame e dos acadêmicos Arthur Garcia, Vinicius Taborda e Kelvin Techera. A
Coordenadora iniciou os trabalhos com o Item 1 - Apreciação da Pauta, onde foi incluído pelo
acadêmico Vinicius Taborda o tema  sobre o Encontro Nacional dos Estudantes de Engenharia Industrial
Madeireira (ENEIM), sem mais inclusões, a pauta foi aprovada por unanimidade. Item 2 - Aprovação da
Ata Nº 06/17, dispensando a leitura da Ata, da reunião realizada aos dezesseis dias do mês de novembro
do ano de dois mil e dezessete, cuja cópia foi distribuída previamente para análise dos membros. Em
discussão e votação, a Ata foi aprovada sem restrições. Item 3 - Orçamento do CENG para o Colegiado
do Curso, a Coordenadora informou o orçamento total a ser recebido pelo Centro de Engenharias para
exercício de suas atividades durante o ano 2018, sendo este aproximadamente R$ 269 mil  distribuídos
em, sete itens: 1) Almoxarifado (10% do orçamento) conforme necessidade do servidor/curso; 2)
Laboratórios (20% do orçamento), serão distribuídos R$1.000,00 para cada laboratório cadastrado no PPC
até maio de 2018, os pedidos devem ser encaminhados para a Coordenação Administrativa, o prof.
Leonardo Oliveira levantou dúvida sobre o número de laboratórios do curso e quanto a sala de ensino
Prof. Celso Foelkel, foi solicitado a verificação destes junto a Direção; 3) Material Permanente (10% do
orçamento), as demandas devem ser informadas ao Colegiado via levantamento das necessidades; 4)
Diárias e Passagens (15% do orçamento) os recursos deste item serão direcionados para aulas práticas,
visitas técnicas, não haverá fretamento e diárias para participação de servidores em congressos, será
disponibilizado o valor da diária do motorista de ônibus da UFPel, o acadêmico Vinicius Taborda
perguntou sobre a possibilidade de ônibus para a participação dos alunos no ENEIM, a ser realizado em
Curitiba em agosto de 2018, a presidente informou que os alunos devem buscar recursos via Reitoria e em
caso de negativa conversar com a Direção, haverá diárias para bancas de concursos de professores e pós-
graduação do CENG; 5) Publicações (10% do orçamento), R$ 2.000,00 para cada colegiado apoiar as
publicações do Curso, o artigo deve ser encaminhado para revistas com Qualis acima de B1 e os critérios
para aceite do artigo serão definidos pelo colegiado; 6) Infra-estrutura (30% do orçamento) para ser
aplicado em conserto e instalação de equipamentos/ aquisição e renovação de softwares,a presidente
solicitou aos membros que seja encaminhado um levantamento de necessidades de instalação ou conserto
de equipamentos e aquisição ou renovação se softwares; 7) Reserva Técnica (5% do orçamento) a cargo da
Direção para investimentos. Item 4 - Solicitações de quebra de pré-requisitos dos alunos Marco
Antônio Fernandes, Kelvin Techera, Thais Holz, Laíse Nörnberg, Guilherme Nörnberg, Alison Sanchaine,
Carla Jacondino Votto, Guilherme Goettems, Arthur Garcia, Gabriel Pacheco Vives, após ampla discussão
aplicada a cada caso, foi decidido que somente alunos prováveis formandos 2018-1 e 2018-2 teriam a
quebra de pré-requisito deferida, sendo assim os alunos Guilherme Nörnberg, Guilherme Goettems e Carla
Jacondino Votto tiveram seus pedidos deferidos. Item 5 - Adequação do compilado digital dos
trabalhos de conclusão de curso para envio à Biblioteca Central, foi solicitado a aprovação do
Colegiado para que a compilação dos trabalhos de conclusão de curso seja realizado pelo professor
responsável pela disciplina e após encaminhado ao Colegiado para envio a Biblioteca Central, o assunto
foi posto em votação e aprovado por unanimidade. Item 6 - Planos de Ensino 2018-1, foi lembrado aos
membros a data término para envio dos planos de ensino 2018-1, sendo 13 de abril de 2018. Item 7 -
Sugestões para o novo Regulamento de Ensino da UFPel, processo sei nº 23110.105989/2017-51, a
Coordenadora abriu a palavra em busca de sugestões para o novo Regulamento de Ensino da UFPel, não
houve manifestações, então lembrou a todos que podem encaminhar suas sugestões para o e-mail do
Colegiado do Curso. Item 8 - Encontro Nacional dos Estudantes de Engenharia Industrial
Madeireira, o acadêmico Vinicius Taborda informou que o evento está sendo planejado pelos acadêmicos
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e professores do Curso da Universidade Federal do Paraná, e tem previsão de ocorrer na semana de 28 de
agosto de 2018, na cidade de Curitiba, ainda pediu apoio do Colegiado e dos professores do Curso para
promoverem o Encontro e, informou ainda que precisará de apoio financeiro institucional. Item 9 -
Assuntos Gerais, a Coordenadora no uso da palavra informou sobre o projeto de ensino Calourada do
CENG, onde os alunos ingressantes serão recepcionados em um evento no dia 11 de abril de 2018 pelo
período da tarde e noite, solicitando aos professores compreensão sobre a frequência para a participação
de todos, ainda informou que estão abertas as discussões sobre a regularização da carga horária dos
servidores técnicos do Ceng e expôs a solicitação via e-mail, do técnico Ricardo Ripoll de participar das
reuniões deste Colegiado, os membros apreciaram o tema e foi sugerido que conforme ocorra a mudança
do Regimento do Ceng, serão realizadas mudanças no Regimento do Colegiado que permitirão a
realização de eleições para que um membro dos técnicos possa compôr o Colegiado, o acadêmico Vinicius
Taborda informou que o Curso de Engenharia Industrial Madeireira encontra-se sem representação
acadêmica junto ao Conselho das Engenharias. Nada mais havendo a tratar, a Coordenadora deu por
encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Gabriel Valim Cardoso, lavrei a presente Ata, que, lida e
aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por GABRIEL VALIM CARDOSO, Professor do Magistério
Superior/Adjunto, em 17/04/2018, às 10:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0112331 e
o código CRC A37901AD.
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