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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

Aos doze  dias do mês de novembro 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 o Técnico Administrativo Vinícius Muñoz A
Coordenadora iniciou os trabalhos com o Item 1- Apreciação da pauta: A Coordenadora  Merielen
solicitou a inclusão de mais 2 pautas. Comissão da Metodologia de Aprendizagem e Comissão de
Egressos, todos aprovaram, ficando como item 7 da pauta e, a solicitação de resposta pela Direção do
Ceng ao processo sei nº 23110.047466/2018-64, todos aprovaram e ficou como item 8. Item 2
- Aprovação da Ata 04/2018 (sei nº 23110.042511/2018-94): Foi aprovada por unanimidade. Item 3 -
Revisão do Regimento do Centro de Engenharias: O professor Gilson Porciúncula, presidente da
comissão da Revisão do Regimento do Ceng, apresentou aos membros do colegiado a composição da
comissão, atribuições da comissão, o cronograma e o formulário disponível para contribuições que os
docentes,técnicos e discentes podem dar sugestões até o dia 21 de dezembro de 2018. Item 4
- Apresentação da proposta de realização do Encontro Nacional de Estudantes da Eng. Ind.
Madeireira na cidade de Pelotas, em março de 2019, a pedido dos acadêmicos envolvidos:  Foi
retirada da pauta pois os alunos não estavam presentes na reunião, ficará para próxima reunião de
Colegiado. Item 5 - Homologação dos resultados da eleição de representante docente das áreas básica
e profissionalizante: O professor Marcos Muller presidente da comissão da Eleição dos membros do
Colegiado (sei nº 23110.045110/2018-96) fez um breve relato do Edital e dos resultados da eleição, foram
eleitos representantes para Área Básica a chapa composta pela Profa. Adriana Castro Pinheiro (titular) e
prof. André Francisco Pivato Biajoli (Suplente) e para representante da Área Profissionalizante a chapa
composta pelo prof. Rafael de Avila Delucis (Titular) e profa. Andrea Souza Castro (Suplente). Em
votação no Colegiado foi homologado o resultado da eleição por todos os presentes. Item 6 - Criação da
disciplina optativa Secagem aplicada à indústria de base florestal proposta pelo Prof. Leonardo
Oliveira: O prof. Leonardo Oliveira fez um breve relato sobre a proposta da disciplina. A prof. Merielen
Lopes informou que a criação da disciplina já foi aprovada pelo Núcleo Docente Estruturante no dia  01 de
outubro de 2018 (documento sei 0310277). Em votação foi aprovado por todos os presentes. Item 7-
Comissão de Metodologia de Aprendizagem e de Egressos: A profa. Merielen comentou que a direção
adjunta, através da Câmara de Ensino, solicitou a criação de comissões em cada curso sobre essas duas
áreas. Depois do assunto ser debatido, foi aprovado por todos para comissão de Metodologia de
Aprendizagem a Professora Merielen Lopes e Professor Rafael Beltrame, e para comissão de Egressos os
professores Leonardo Oliveira e Erika Ferreira. Item 8 - Solicitação de resposta pela Direção do Ceng
ao processo sei nº 23110.047466/2018-64: a profa. Merielen relatou que foi encaminhado a Direção do
Ceng a deliberação em reunião do Colegiado (documento sei 0280518) sobre a restrição do uso de
equipamentos que geram ruído no interior do galpão principal da sede do Curso, em resposta a diretora da
unidade solicitou se tal situação poderia ser resolvida com a incorporação do prédio pertencente ao
Hospital Veterinário (processo sei 23110.047039/2018-86) ou pela utilização das salas 5 e 7 do pavimento
térreo no prédio da antiga CCQFA. Em resposta, o responsável pela utilização da área do Curso de
Veterinária não disponibilizou o referido prédio e além disso a profa. Erika manifestou que a área deste
prédio não é adequada às instalações dos equipamentos do Laboratório de Processamento Mecânico da
Madeira e, em vistoria pelo Eng. Giuseppe Stefanelo às salas 5 e 7 foi  recomendada a não utilização
devido as infiltrações, por problemas na estrutura do telhado. Assim, a profa. Merielen colocou em
aprovação aos membros do Colegiado que essas respostas fossem encaminhadas a Direção, sendo
aprovado por todos. Nada mais havendo a tratar, o Senhora Presidente deu por encerrada a reunião, da
qual, para constar, eu, Vinicius Munoz, 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 14/11/2018, às 11:40,
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 14/11/2018, às 11:52, 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 0349177 e
o código CRC 50FEF8CE.
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