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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

ATA Nº 02/18

Aos 19 dias do mês de abril do ano de 2018, às 14 horas, na sala 2, 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. Darci Gatto, Prof. Guilherme Weymar,
Profa. Maria Laura da Luz e dos acadêmicos Arthur Garcia e Vinicius 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 01/18 (SEI 23110.009840/2018-23), foi aprovado pela maioria com duas
abstenções. Item 3 – Relatos dos Planos de Ensino 2018-01 os Professores relataram os planos de ensino
que estão sob sua responsabilidade de relato, após, foram aprovados todos os planos e enviados aos
professores responsáveis das disciplinas para pequenas alterações para os próximos semestres. Item 4 –
Solicitação de disciplina semipresencial da Disciplina de Qualidade da Indústria para o acadêmico
Gustavo Zanol. A Profa. Merielen comentou sobre a situação do aluno formando Gustavo Zanol que esta
cursando a disciplina obrigatória de Estágio Curricular Obrigatório na cidade de Bento Gonçalves e falta a
disciplina de Qualidade na Indústria (1640287), a qual esta devidamente matriculado, para concluir o curso
em 2018-1. Como a disciplina é ofertada somente nos semestres impares e para não prejudicar o aluno para
que tenha que ficar mais um semestre na Universidade foi aprovado por maioria, com 02 votos contrários,
que o aluno receba o conteúdo por email e faça a avaliação presencial no fim do semestre 2018-1 conforme
calendário acadêmico. Item 5 - Aproveitamento de disciplinas optativas para a acadêmica Carolina
Pinho. A coordenadora comentou sobre a solicitação da aluna que pediu para que as disciplinas cursadas
fora do curso e que hoje estão na grade curricular do curso Ciência, Tecnologia e Sociedade e Calculo
Numérico sejam consideradas optativas para curso. Em votação foi aprovado por todos. Item 6 – Informes:
A professora comentou sobre a vaga da área de desenho da professora Clarissa Montanelli que se afastou
para doutorado. Foi decidido fazer uma nova eleição para área Básica que terá os professores Marcos Müller
e Rafael Beltrame, o técnico Vinicius Muñoz e aluno Kelvin Techera na comissão do Edital de Eleição. Para
finalizar o Professor Gabriel comentou sobre o fim do período de representante do curso na Câmara de
Extensão do Ceng que termina em junho. A Profa. Merielen deu por encerrada a reunião, da qual para
constar, eu, Vinícius Muñoz, secretariei e lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, conforme ata de
presença anexa ao processo SEI.

Documento assinado eletronicamente por VINICIUS RODRIGUES MUNOZ, Assistente em
Administração, em 13/07/2018, às 12:48, 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 MERIELEN DE CARVALHO LOPES, Coordenadora de Curso
de Graduação, Colegiado do Curso de Engenharia Industrial Madeireira, em 16/07/2018, às 11:56,
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 0201288 e
o código CRC AB135BF4.
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