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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

Aos 16 dias do mês de junho do ano de 2020, às nove horas, reuniram-se remotamente na sala de
webconferência da UFPel (https://webconf.ufpel.edu.br/b/gab-pen-whw) 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 de Carvalho Lopes, Prof.
Leonardo Oliveira, Prof. Marcos Muller, Prof. Roger Toscan, Prof. André Biajoli,  Profª. Érika Ferreira e
assist. adm. Letícia Gonçalves. Registradas as presenças na ata de presença 0976233. O Presidente iniciou
os trabalhos colocando em apreciação a pauta da reunião com a retirada do ponto 4,  foi aprovada por
todos os presentes. Pauta 2 - Aprovação da Ata de Reunião 03/2020 (0966335). Prof. Gabriel coloca em
votação a aprovação da Ata de Reunião 03/2020. Profª. Merielen Lopes alerta para o nome da disciplina, a
qual foi feito um Despacho de Retificação 0969907 pela secretária. Aprovada sem voto contrário nem
abstenção.  Pauta 3 - Recomposição do NDE do Curso. Prof.Gabriel comunica que a última Portaria do
Núcleo Docente Estruturante (NDE) publicada no site do CEng é a Portaria 12/2017, porém a Direção
esqueceu de atualizar o site.Conforme verificação o NDE está com a Portaria 116/2019 (0746829) válida.
Prof. Leonardo salienta a alteração na presidência e prof. Gabriel coloca em votação a recomposição e o
encaminhamento para a nova portaria. Foi aprovado no Colegiado a nova composição do NDE do Curso
de Engenharia Industrial Madeireira com os seguintes membros: Prof. Dr. Gabriel Valim Cardoso
(Presidente), Profª. Drª. Merielen de Carvalho Lopes, Prof. Dr. Leonardo da Silva Oliveira, Profª. Drª.
Érika da Silva Ferreira, Prof. Dr. Rafael Beltrame, Prof. Me. Marcos Theodoro Muller e Prof. Dr. André
Francisco Pivato Biajoli. Pauta 4 - Solicitação do Acadêmico Guilherme Vergara para realizar prova
de proficiência em Resistência dos Materiais II e Secagem da Madeira, processo SEI
nº 23110.014977/2020-14. O Colegiado retirou a solicitação da pauta, pois o Coordenador enviou um
questionamento ao COCEPE que está parado na Comissão de Graduação. Pauta 5 - Informes. 5.1. Prof.
Gabriel está no aguardo da resposta do Processo SEI nº 23110.014977/2020-14 . 5.2.  Prof.Gabriel
informa que a disciplina optativa "Manejo dos Recursos Florestais" foi aprovada no Curso de Engenharia
Ambiental e está sendo ofertada. 5.3. O Coordenador ressalta que as aulas têm início na próxima segunda-
feira no Calendário Alternativo e comenta sobre a organização. 5.4. Letícia lembra os docentes para um
encontro virtual com o Núcleo de Apoio a Tecnologias Educativas que ocorrerá hoje às 16h. Prof. Gabriel
destaca aos colegas que o E-aula já está funcionando na UFPel. 5.5. Profª. Érika informa que a solicitação
para alteração dos telefones do Prédio da Engenharia Industrial Madeireira está disponibilizada no site.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença, desejou um bom semestre aos
professores que iniciam as aulas na próxima semana e 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 17/06/2020, às 14:20, 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.

Documento assinado eletronicamente por ROGER TOSCAN SPAGNOLO, Professor do Magistério
Superior/Auxiliar, em 09/07/2020, às 16:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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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 0976235 e
o código CRC 2F3AA9CE.

Referência: Processo nº 23110.015393/2020-66 SEI nº 0976235
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