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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

ATA 02/2021-COL
Aos onze dias do mês de março do ano de 2021, às dezesseis horas e cinco minutos, reuniram-se
remotamente na sala de webconferência da UFPel (https://webconf.ufpel.edu.br/b/gab-f97-eku) sob a
Presidência do Coordenador Prof. Gabriel Valim Cardoso e dos seguintes membros do Colegiado do Curso
de Engenharia Industrial Madeireira: Profª. Érika Ferreira, Profª. Adriana Pinheiro, Prof. Leonardo
Oliveira, Prof. Rafael Beltrame, Prof. Roger Spagnolo, Prof. Marcos Müller e Assist. Adm. Letícia
Gonçalves. Registradas as presenças na ata de presença 1231909. O Presidente iniciou os trabalhos
solicitando a inclusão de ponto de pauta: Solicitações de matrícula e quebras de pré-requisitos, o que foi
aceito por todos. Após, o Coordenador colocou em apreciação a pauta da reunião que foi aprovada por
unanimidade. Pauta 2. Aprovação da Ata de Reunião 01/2021 (1219699). Ata aprovada com uma
abstenção. Pauta 3. Plano para realização de práticas presenciais, conforme previsto no Parecer
Normativo 26. O Coordenador apresenta o Memorando-Circular nº3/2021/COCEPE sobre o calendário
acadêmico, no qual a oferta de componentes curriculares com práticas presenciais está condicionado à
aprovação do planejamento a ser enviado pelo colegiado ao COCEPE e após ele mostra o Despacho
CG_Medicina 1230101 sobre a impossibilidade do planejamento de atividades práticas para o semestre
2020/2, neste momento. Prof. Gabriel apresenta aos membros o planejamento com as justificativas para as
ofertas de componentes curriculares com prática presencial  para as seguintes disciplinas: Produtos de
Adesão e Colagem, Painéis de Madeira Reconstituída, Anatomia da Madeira e Macroscopia da Madeira. A
assistente em administração solicita que coloquem as vacinas para os profissionais em educação (para as
Engenharias) no planejamento das atividades práticas, além das EPI's, pois na FAMED (unidade
prioritária) existe lista de vacinação onde os professores, os médicos, os alunos e os terceirizados estão
sendo imunizados como forma de diminuir o risco de contrair e de espalhar COVID-19, prestando as
atividades essenciais. Profª. Érika Ferreira concordou com a sugestão, assim como os demais membros do
colegiado. O planejamento das disciplinas de Anatomia da Madeira e Macroscopia da Madeira foi
aprovado com o condicionante que o professor responsável pela disciplina complemente informações que
os membros entendem ser função do professor e o Coordenador encaminhará os planejamentos aprovados
no processo para o COCEPE, após apreciação pela Câmara de Ensino. Os pontos de pauta 4 e 5 não
foram discutidos no Colegiado, passando a inclusão da pauta: Solicitações de matrícula e quebras de
pré-requisito  devido ao prazo da correção das matrículas que começaram hoje. O Coordenador fez
uma planilha no excel com todas as disciplinas e os nomes dos alunos que solicitaram correção de
matrícula. Prof. Roger Spagnolo questionou ao Prof. Gabriel sobre a limitação do número de disciplinas,
no máximo cinco por aluno e relatou que no curso de Engenharia Agrícola desde que tenha vaga na
disciplina, o aluno pode solicitar  a matrícula não importando a quantidade estipulada. O Coordenador
coloca em votação casos de alunos sem pré-requisito que tem situação de cursar as disciplinas solicitadas,
visando minimizar o impacto da pandemia para ele homologar a correção de matrícula no COBALTO.
Aluna Vitória Mota Canil-Estruturas de Madeira, quebra de pré-requisito aprovado pelo Colegiado. Aluna
Ana Carolina Rodrigues Ribeiro-Controle Automação Industrial, quebra de pré-requisito aprovado pelo
colegiado. Aluna Darlene Cruz de Oliveira-Resistência dos Materiais I, quebra de pré-requisito aprovado
pelo Colegiado. Pauta 6.  Informes. 6.1. Prof. Leonardo comunica que amanhã é a reunião
extraordinária do conselho para referendar os nomes dos voluntários para compor a comissão
eleitoral para a eleição da Direção do CEng e Coordenação Administrativa. 6.2. Profª. Érika avisa
que os certificados eletrônicos de extensão do "3º Ciclo de eventos online GETECMA"  foram
disponibilizados pela PREC. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a
reunião, da qual, para constar, eu, Letícia D'Avila Gonçalves, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada,
vai assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por LETICIA DAVILA GONCALVES, Assistente em
Administração, em 12/03/2021, às 22:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
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art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por GABRIEL VALIM CARDOSO, Coordenador de Curso de
Graduação, Colegiado do Curso de Engenharia Industrial Madeireira, em 13/03/2021, às 08:15,
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 1231921 e
o código CRC 8E73B30C.
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