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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

ATA Nº 03/2018
Aos 26 dias do mês de julho do ano de 2018, às 14 horas, , reuniu-se o Colegiado do Curso de Engenharia
Industrial Madeireira. Estiveram presentes os docentes que fazem parte do Colegiado, Coordenadora Prof.ª
Merielen Lopes, Prof. Leonardo Oliveira, Prof. Gabriel Valim Cardoso, Prof. Rafael Beltrame, Prof.ª
Maria Laura da Luz, Erika Ferreira e os discentes Arthur Garcia, Vinícius Taborda  e o secretario Vinicius
Muñoz. A Coordenadora iniciou os trabalhos com o Item 1 - Apreciação da Pauta,  Foi Aprovada por
todos. Item 2 - Aprovação da Ata Nº 02/18 (SEI 23110016882/2018-11) , dispensando a leitura da Ata,
da reunião realizada nos 19 dias do mês de abril do ano de 2018, foi aprovado por todos os presentes. Item
3 - Definição do uso/destino do computador recebido através do PROEQUIP 2016, conforme
solicitações recebidas pelo Colegiado; A coordenadora comentou que o curso ganhou um computador
completo, e que tivemos três pedidos de professores. O prof. Leonardo solicitou para o laboratório de
Biodegradação e Secagem, a profa Erika solicitou para sala de Estudos e prof. Gabriel solicitou para uso
profissional. Depois do assunto ser debatido foi aprovado por todos  que o computador novo irá para a sala
de Estudos e o computador que esta no Colegiado irá para o Professor Gabriel. Item 4. Indicação dos
membros das Câmaras de Pesquisa e de Extensão 23110.031470/2018-19 - A coordenadora comentou
que esta vencida as portarias da Câmara de Pesquisa e Extensão. Depois de ser debatido o assunto foi
aprovado como os novos membros para Câmara de Ensino: o prof. Leonardo como titular e prof. Gabriel
como suplente, e para Câmara de Extensão: a profa. Erika Ferreira como titular e prof. Rafael Beltrame
como suplente. Item 5 - Revisão das Comissões de Estágios, de Acompanhamento e Transição e de
Avaliação do Curso  - A coordenadora  comentou sobre as comissões  de Estágios, de Acompanhamento
e Transição e de Avaliação do Curso. Foi analisado o andamento das comissões, mantido os membros na
comissão de Estágios e Avaliação do Curso e adicionado a profa. Erika na comissão de Acompanhamento
e Transição. Foi sugerido que as comissões se reunam e mantenham atividades pertinentes em dia. Item 6
- Solicitação de quebra de pré-requisitos dos discentes  - Os  pedidos dos alunos Marco Antônio
Fernandes, Camila Alves , Vinicius Taborda, Antonildes Mendes Neto, Kelvin Techera, Thais Holz, Mario
Antônio da Silva Junior , Guilherme Goettems, Arthur Garcia, Gabriel Pacheco Vives, após ampla
discussão aplicada a cada caso, foram  deferidos por sete votos a favor, e um voto contra da profa. Maria
Laura. Ficou definido que os pedidos dos alunos prováveis formandos 2018-2 e 2019-1 teriam a quebra de
pré-requisito deferida. O pedido do aluno Guilherme Norneberg foi indeferido pois o mesmo já foi
contemplado com as quebras de pré-requisito em semestre anterior e não obteve êxito, sendo assim ficou
definido pelo Colegiado que os alunos terão uma oportunidade de quebra tornando-se inaptos a tal
benefício por motivo de reincidência. Item 7 - Assuntos Gerais - O representante dos alunos Vinícius
Taborda comentou sobre as atribuições no CREA do Engenheiro Madeireiro. A Coordenadora do curso
ficou de enviar o PPC do curso para CREA para atualização das atribuições. A profa Erika solicitou para
que o Professor Darci, responsável da disciplina de TCC, possa enviar e envie as copias físicas ou
digitais para sala de Estudos do Curso, para que os alunos tenham acesso para consulta bibliográfica. A
Coordenadora comentou sobre os eventos do curso no próximo semestre, pedindo a consideração no
planejamento dos planos de ensino 2018-2, sendo estes: Encontro Nacional dos Estudantes de Engenheiros
Madeireiros será do dia 17 até dia 21 de Setembro; a Semana Integrada será do dia 22 até dia 26 de
Outubro e, a Semana Acadêmica do Curso será do dia 05 até dia 09 de novembro. Para finalizar o
Professor Leonardo comentou sobre Avaliação do CPA, que esta aberta para os alunos avaliarem os
professores no semestre 2018/1.Nada mais havendo a tratar, a Coordenadora deu por encerrada a reunião,
da qual, para constar, eu, Vinícius Rodrigues Muñoz, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai por
todos assinada eletronicamente.
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Documento assinado eletronicamente por MERIELEN DE CARVALHO LOPES, Coordenadora de Curso
de Graduação, Colegiado do Curso de Engenharia Industrial Madeireira, em 02/08/2018, às 16:00,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por VINICIUS RODRIGUES MUNOZ, Assistente em
Administração, em 03/08/2018, às 11:43, 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 0225400 e
o código CRC FD9A27FB.
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