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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

ATA Nº 04/2018 

Aos treze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, às 16h, na sala 4, do Prédio da Engenharia
Industrial Madeireira, reuniu-se o Colegiado do Curso de Engenharia Industrial  Madeireira. Estiveram
presentes os docentes que fazem parte do Colegiado: Profª. Merielen Lopes, Prof. Leonardo Oliveira, Prof.
Gabriel Valim Cardoso, Prof. Rafael Beltrame, Profª. Erika Ferreira, Prof. Guilherme Trindade, Prof.
Guilherme Weymar, Prof. Marcos Muller, e os discentes Vinicius Taborda e Marco Antonio Fernandez. A
Coordenadora iniciou os trabalhos com o Item 1- Apreciação da pauta: o discente Vinicius
Taborda solicitou incluir na pauta, quem iria representar o curso na II Mostra de Cursos que ocorrerá no
Capão do Leão dia 14/09/18, e como ficou a solicitação do CREA. O Prof. Leonardo pediu que fosse
incluído na pauta uma discussão sobre o edital de reopção, transferência e reingresso. Todos concordaram e
ficou colocado como item 4 a solicitação do Prof. Leonardo e como item 11 em assuntos gerais as
solicitações do discente Vinicius Taborda. Item 2: Aprovação da ata 03/2018: Foi solicitado pelos
professores que houvesse uma retificação na ata onde se lê “Câmara de Ensino” se leia “Câmara de
Pesquisa”, todos concordaram. Item 3: Relato e aprovação dos planos de ensino: A Profª. Merielen
solicitou que os professores fizessem as considerações sobre os planos de ensino que foram encaminhados
para análise e relato. Todos professores fizeram as considerações e alguns detalhes nos planos de ensino
devem ser modificados pelos professores responsáveis pelas disciplinas, a aprovação dos planos de ensino
que necessitavam de ajustes ficou condicionada ao retorno dos planos de ensino corrigidos ao Colegiado do
Curso. Os planos de ensino sem ajustes foram aprovados e serão encaminhados a CEC no dia 14/09/2018,
conforme calendário acadêmico. Item 4: O Prof. Leonardo expôs a sua preocupação quanto ao edital de
reopção, reingresso e transferência possuir alguns requisitos, como por exemplo: aprovação em pelo menos 3
disciplinas no curso de origem para poder entrar para o Curso de Engenharia Industrial e Madeireira.
Atualmente o curso conta com aproximadamente 120 alunos matriculados, ou seja, existem quase 100 vagas
ociosas. Também comentou que o Curso de Engenharia Industrial Madeireira  não participou do edital
anterior. O mesmo professor manifestou preocupação quanto a evasão no curso e comentou que o
enfrentamento desta situação  não passa só pelo colegiado, mas também pela direção da unidade e
administração superior. A Profª. Merielen leu o edital de 2018-2 com o auxílio do Prof. Gabriel e verificou
que o edital é bem amplo e que não existem pré-requisitos para concorrer ao edital, além de que para
transferência  é necessário estar matriculado em qualquer instituição brasileira e a conclusão de dois
semestres na instituição de origem. Para reopção e reingresso os pré-requisitos são também apenas ter
concluído dois semestres no curso de origem. Todos os professores concordaram em não colocar nenhum
tipo de pré-requisito que restrinja a entrada de alunos via edital de reopção, reingresso e transferência. O
Prof. Leonardo pede que a coordenação do curso e a direção acompanhem isso com atenção. Item 5:
Solicitação do Prof. Rafael Beltrame de aprovação para aquisição de duas bancadas com tampo em
granito para alocar dois equipamentos sensíveis (FTIR e TGA) conforme processo SEI nº
23110.030575/2018-42.Todos concordaram com a referida aquisição. O Prof. Gabriel comentou que não foi
solicitado aos professores as prioridades de cada laboratório e sim aos técnicos, que ele precisa de um
chuveiro de emergência, e que não houve planejamento para a utilização da verba destinada a aquisição e
manutenção dos equipamentos, pois a direção não enviou nada formal para os professores, para que
verificassem as prioridades e então fosse comprado o necessário. Todos os professores concordaram que
deverá haver um planejamento das prioridades do Curso para compra e deverá ter uma maior comunicação
de como proceder para usar os recursos destinados à aquisição e manutenção de equipamentos e aquisição de
material de laboratório. Todos concordaram que o curso precisa se organizar melhor e elencar as suas
necessidades quanto à aquisição e manutenção de equipamentos. Item 6: Solicitação de aprovação para
compra de materiais ao Laboratório de Anatomia da Madeira para confecção de lâminas para análise
microscópica da madeira nas aulas práticas de Anatomia da Madeira: Foi aprovado por todos como
prioridade, porém o Prof. Leonardo e a Profª. Erika comentaram que é importante saber como está
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acontecendo no andamento da disciplina de Anatomia da Madeira, pois está com mais de 75% de reprovação
e que ela deveria ser motivadora, pois é a primeira disciplina específica do curso, questionou o porquê
que não foi tomada providências antes pelo professor da disciplina. O Prof. Rafael disse que os alunos
reprovam por frequência na disciplina. O Prof. Leonardo solicitou que fosse levado ao NDE a situação da
disciplina Anatomia da Madeira. A Profª. Erika comenta que tem que haver um planejamento para compra
de material de laboratório e que os professores tem que ser responsáveis por isso.O Prof. Leonardo
complementa que o curso tem altas taxas de evasão, e que a Coordenação e Direção tem que ter mais atenção
sobre isso.O Prof. Guilherme Weymar comenta que o problema é a frequência e a motivação dos alunos. A
representação discente comentou sobre a forma de correção dos relatórios das aulas práticas da disciplina
de Anatomia da Madeira, que é melhor orientar os acadêmicos na elaboração do que cobrar, pois os mesmos
não tem experiência na formatação de tais relatórios. A Profª. Merielen comenta a preocupação na correção
de tais relatórios. Item 7: Solicitação de aprovação  para compra de duas licenças do software Promob
Academic, específico para a disciplina de Produção de Móveis como ferramenta de ensino ao tópico
prático de projeto de produto moveleiro: A Profª. Merielen comentou que ela fez essa solicitação para a
disciplina que ela ministra tendo em vista que é necessário para os alunos.Uma licença será colocada no
computador do laboratório de secagem e outra na sala de estudos. Foi aprovado por todos como prioridade.
Item 8: Solicitação de aprovação para compra de equipamentos para o Laboratório de Painéis de
Madeira conforme processo SEI nº 23110.040149/2018-17: Foi aprovado por unanimidade. Item 9: Uso
das serras no ambiente interno do prédio da Engenharia Industrial Madeireira: O Prof. Leonardo
argumentou  que é incompatível o uso de serras em espaços comuns dentro do Prédio com as demais
atividades acadêmicas exercidas no Curso e sugeriu que a determinação que já existe de que ela funcione a
partir das 17h30min fosse repensada. A Profª. Erika comenta que está projetado (2018-2019) a construção de
uma marcenaria, na área externa, possibilitando a instalação correta dos equipamentos de corte da madeira. O
discente Vinicius disse que a coordenação deverá pressionar a direção para a construção da marcenaria. Após
discussão, foram lançadas duas propostas: a do Prof. Leonardo que sugere que seja proibido o uso de
aparelhos que gerem ruídos dentro do prédio e a do Prof. Rafael Beltrame que sugere o uso da serra e de
outros aparelhos que geram ruídos a partir  das 18h. Em votação, foram obtidos 03 votos na proposta do
Prof. Leonardo, 01 voto na proposta do Prof. Rafael e 03 abstenções. Assim, o Colegiado do Curso
manifesta-se pela proibição do uso de equipamentos que gerem ruído excessivo no ambiente interno do
prédio. Foi solicitado pelos professores e discentes que essa situação fosse levada a Direção do CENG.  Item
10: Eleições para substituição dos representantes no Colegiado dos professores de nível
profissionalizante e básico: A Profª. Merielen comentou que precisamos encaminhar com urgência a eleição
dos representantes das áreas de nível básico e nível profissionalizante, pois os membros Profª. Maria Laura
Luz, Prof. Carlos Luz, Profª. Isabela e Profª. Clarissa pediram afastamento do Colegiado. É necessário abrir
eleição para 01 vaga do núcleo básico (titular e suplente) e 01 vaga para o núcleo profissionalizante (titular e
suplente). A Profª. Merielen perguntou se poderia ficar a mesma comissão anteriormente formada, e todos
concordaram em manter a comissão que é composta pelos professores Marcos Muller, Rafael Beltrame,
técnico administrativo Vinicius e discente Kelvin. A Profª. Merielen solicitou que fosse feita a eleição o mais
breve possível, e deu o prazo de 31 de outubro de 2018 para conclusão das atividades. Item 11: Assuntos
Gerais: II Mostra de Graduação: a Profª. Merielen informou que no dia 14/09/2018 estará pela parte da
manhã no Campus Capão do Leão junto com a acadêmica Mariana Figueroa e o Prof. Leonardo estará no
período da tarde junto com o acadêmico Vinicius Taborda.  Solicitação ao CREA: a profa. Merielen
informou que juntamente com o prof. Leonardo estarão indo a Porto Alegre  se reunir com o representante da
Câmara Industrial no CREA para entregar o novo Projeto Pedagógico do Curso em mãos. Nada mais
havendo a tratar, a coordenadora deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu Fernanda Fonseca
Machado, lavrei a presente, que lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por MERIELEN DE CARVALHO LOPES, Coordenadora de Curso
de Graduação, Colegiado do Curso de Engenharia Industrial Madeireira, em 21/09/2018, às 16:06,
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 RAFAEL BELTRAME, Professor do Magistério
Superior/Adjunto, em 21/09/2018, às 16:17, 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

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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