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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

Aos 13 dias do mês de novembro do ano de 2019, às 16 horas, na sala 2, na Rua Conde de Porto Alegre,
793, 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, Marcos Muller,
Guilherme Weymar, Roger Toscan, Andre Pivato Biajoli, e os discentes Marco Antonio Muniz e Vinicius
Taborda e do secretario do curso Vinícius Muñoz . A Coordenadora iniciou os trabalhos com o Item 1 -
Apreciação da Pauta - Foi aprovado por todos apreciação da pauta. Item 2 - Aprovação da Ata Nº
04/19( SEI 23110.048018/2019-69, documento 0719782): Em relação a Ata 04/2019, a coordenadora
solicitou uma errata em relação à análise realizadas nos planos de ensino 2019-2 referente a carga horária,
sendo que 01 crédito equivale a 15 horas, assim por exemplo uma disciplina de 04 créditos totalizará 60
horas. Foi aberta a votação e com 02 abstenções e maioria dos votos, a ata foi aprovada. Item 3 - Edital
13/2019/PRE: Processos de reopção e transferência recebidos e aprovados com ad referendum; A
coordenadora comentou que teve dois pedidos no processo de reopção, reingresso e transferência, dos
candidatos Felipe Vahl Ribeiro, e Maria Alice Farias da Silva Amaral, e como não tem impedimentos para
aceite deles, a coordenadora deu ad referendum. Em votação foi aprovado por todos a homologação dos
dois candidatos para ingresso no curso. Item 4 - Encaminhamento do Núcleo Docente
Estruturante para atualizações no Projeto Pedagógico do Curso; O Prof. Leonardo Oliveira solicitou a
redução da carga horária da disciplina optativa de Secagem Aplicada à Indústria de Base Florestal de 04
créditos para 02 créditos, ou seja de 60 horas para 30 horas. A Profa. Érika Ferreira comentou sobre a
atualização das bibliografias das disciplinas sob sua responsabilidade. A Profa. Merielen Lopes
encaminhou a solicitação recebida por e-mail do Prof. Amauri Espírito Santo onde o mesmo sugere a
atualização e adequação da disciplina de Elementos de Máquinas conforme a oferta do Curso de
Engenharia de Controle e Automação, onde existe a redução de carga horária de 04 créditos para 02
créditos, o mesmo informou em que não existe prejuízo pedagógico aos acadêmicos da madeireira visto
que as ementas são equivalentes. Ainda comentou sobre as solicitações de adequações recebidas da
Direção Adjunta do Ceng em virtude do cadastro e homologação das disciplinas no sistema Cobalto, onde
necessitamos adequar o programa de Estatística Básica, o código de Energia de Biomassa Florestal,
adequar a caracterização de Legislação e Ética Profissional e Metodologia da Pesquisa Cientifica e
Produção de Textos. Após as discussões pertinentes, foi aprovado por todos as atualizações
apresentadas.  Item 5 - Processo eleitoral para Coordenação, Coordenação-Adjunta e Representação
Discente do Colegiado do Curso - A coordenadora comentou sobre o Processo eleitoral para
Coordenação, Coordenação-Adjunta e Representação Discente do Colegiado do Curso que termina em
fevereiro o mandato e a portaria. Ainda comentou que já deu sua contribuição ao curso e não será
candidata a reeleição. Ficou aprovado por todos, a comissão do processo que será formada pelo Professor
Marcos Muller, secretário  Vinícius Munõz e discente Marco Antonio Muniz.Nada mais havendo a tratar,
o Senhora Presidente deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Vinícius Muñoz, lavrei a
presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por MERIELEN DE CARVALHO LOPES, Coordenadora de Curso
de Graduação, Colegiado do Curso de Engenharia Industrial Madeireira, em 04/12/2019, às 15:46,
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?
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