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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

Aos 04 dias do mês de junho do ano de 2020, às dez horas, reuniram-se remotamente na sala de
webconferência da UFPel (https://webconf.ufpel.edu.br/b/gab-6nk-fz6) sob a Presidência
do coordenador pro tempore Prof. Gabriel Valim Cardoso e com o comparecimento dos seguintes
membros do Colegiado do Curso de Engenharia Industrial Madeireira: Profª. Merielen Lopes, Prof.
Leonardo Oliveira, Prof. Marcos Muller, Prof. Érika Ferreira, Prof. Roger Toscan, Prof. André Biajoli,
 Prof. Rafael Delucis, Prof. Guilherme Weymar, assist. adm. Vinicius Munoz, assist. adm. Letícia
Gonçalves. Registradas as presenças na ata de presença 0963410. O Presidente iniciou os trabalhos
colocando em apreciação a pauta da reunião que foi aprovada por todos os presentes. Pauta 2 -
Aprovação das Atas de Reunião 01/2020 (0889868) e 02/2020 (0942364) . Prof. Gabriel colocou em
votação e as Atas foram aprovadas com três abstenções. Pauta 3 - Apreciação de ofertas de disciplinas
para o Calendário Acadêmico Alternativo: Parecer Normativo nº 12, de 28 de maio de 2020 e
Parecer Normativo nº 13, de 28 de maio de 2020, documentos 0959540e 0959541,
respectivamente. Prof. Gabriel informou que serão ofertadas as seguintes disciplinas: Legislação e Ética
profissional com 18 vagas para os Cursos de Engenharia Industrial Madeireira, Engenharia Agrícola e
Geoprocessamento, sendo 6 vagas para cada curso, como atividade síncrona de uma hora. Introdução a
Engenharia Industrial Madeireira com 20 vagas, sob a responsabilidade da profª. Merielen Lopes e o
acompanhamento dos profs. Gabriel e Marcos. Foi solicitada pela Profª. Marília Lazarotto a criação da
disciplina optativa Manejo de Remanejo Florestal com 4 créditos que passará por NDE e demais
trâmites para ser ofertada no calendário alternativo. Aprovadas sem nenhum voto contrário ou
abstenção. Pauta 4 - Solicitação do acadêmico Vinícius Taborda de oferta do componente curricular
TCC no Calendário Alternativo. Prof. Gabriel recebeu o e-mail da demanda do acadêmico e leu o
parecer normativo nº 13, de 28 de maio de 2020 aos membros. A posição do aluno para a coordenadora
adjunta é que o discente está na parte escrita do TCC e falta a defesa. Foi aprovado por
unanimidade diante da confirmação ou do posicionamento do orientador, a oferta específica ao acadêmico
Vinicius Taborda. Pauta 5 - Solicitação do Acadêmico Guilherme Vergara para realizar prova de
proficiência em Resistência dos Materiais II . O aluno Guilherme encaminhou sua solicitação para o e-
mail do Colegiado, requerendo em carater excepcional a realização das provas de proficiência em
Resistência dos Materiais II(o aluno já foi reprovado) e Secagem da Madeira (ainda não foi
ofertada/concluída devido as atividades práticas presenciais). Prof. Gabriel colocou em votação
no Colegiado e os membros sugeriram consultar ao COCEPE para o cumprimento da Legislação, uma vez
que o aluno não cumpre o 2º parágrafo do artigo 107 do Regulamento de Graduação para a disciplina de
Resistência dos Materiais II e que ele depende das duas disciplinas para integralizar o Curso. O
encaminhamento do prof. Gabriel é retirar da pauta e fazer uma consulta ao COCEPE retornando na
próxima pauta do Colegiado, o que foi aprovado por todos.Pauta 6- Situação dos acadêmicos
matriculados em Estágio Obrigatório no calendário 2020/1. O Prof. Gabriel apresentou o Parecer
Normativo nº 13 que defini orientações para oferta de estágios no calendário alternativo, ele entende que
suspenso não é o mesmo que cancelado para os estágios em andamento referentes ao calendário 2020/1.
Prof. Leonardo apresentou as informações sobre os alunos em estágio remoto: Laise Vergara e Guilherme
Vergara. O encaminhamento do Colegiado foi fazer uma consulta sobre o momento do Estágio que se
encontram os discentes e deliberar na próxima reunião, aprovado por unanimidade.7. Informes. 7.1.
Integralização da Extensão no Currículo do Curso. O coordenador chama os colegas para trazer
demandas e transformar em realidade, tendo o curso de Engenharia de Automação como modelo e
considerando o prazo de dezembro de 2020 como limite para essa atualização do PPC do
Curso.7.2.  Aprovação do Regimento do CEng. Prof. Gabriel informa que as reuniões sobre o Regimento
do CEng começaram de maneira presencial sendo discutido nas assembleias e terminou de maneira virtual
sendo aprovado na reunião do Conselho do CEng, só faltando as correções ortográficas e gramaticais para
ser enviado à aprovação do COCEPE. 7.3. Prof. Leonardo informou sobre a reunião na Câmara de
Pesquisa a respeito da criação do Curso de Pós-Graduação no CEng e convidou os colegas que tiverem
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interesse em participar de conversa com o Pró-Reitor Flávio Demarco a se engajar na proposta. 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 por todos assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por LETICIA DAVILA GONCALVES, Assistente em
Administração, em 05/06/2020, às 09:20, 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 GABRIEL VALIM CARDOSO, Coordenador de Curso de
Graduação, Colegiado do Curso de Engenharia Industrial Madeireira, em 18/06/2020, às 11:16,
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 0966335 e
o código CRC C80083FA.
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