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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

Aos 09 dias do mês de julho do ano de 2020, às dezesseis horas e cinco minutos, reuniram-se remotamente
na sala de webconferência da UFPel ( https://webconf.ufpel.edu.br/b/gab-wvz-pjt) sob a Presidência do
Coordenador Pro Tempore Prof. Gabriel Valim Cardoso e com o comparecimento da Coordenadora-
adjunta Pro Tempore Profª. Merielen de Carvalho Lopes e dos seguintes membros do Colegiado do Curso
de Engenharia Industrial Madeireira: Profª. Érika Ferreira, Prof. André Biajoli, Prof. Carlos Espinosa,
Prof. Leonardo Oliveira, Prof. Marcos Müller, Prof. Roger Toscan,  Prof. Rafael Beltrame, Assist. Adm.
Letícia Gonçalves e a representante dos discentes Mariana Figueira. Registradas as presenças na ata de
presença 0995690. O Presidente iniciou os trabalhos colocando em apreciação a pauta da reunião que foi
aprovada por todos os presentes. Pauta 2. Aprovação da Ata de Reunião 04/2020 (0976235). Ata
aprovada com a retificação do ponto 5.5. Profª. Érika solicita a alteração dos números dos telefones do
Prédio da Engenharia Industrial Madeireira disponibilizado no site do CEng, pois os mesmos estão
errados. Pauta 3. Inclusão da disciplina optativa Manejo dos Recursos Florestais no Projeto
Pedagógico. Prof. Gabriel informa o parecer favorável do Núcleo Docente Estruturante para a inclusão da
referida disciplina no Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia Industrial Madeireira. Profª. Merielen
questiona ementa, conteúdo programático, nome da disciplina e alterações que não poderão ser feitas após
a aprovação. Prof. Rafael sugere conversar com a Profª. Marília, responsável pela disciplina. Prof.
Leonardo propõe uma reunião com a Profª. Marília para os ajustes da disciplina, concordando com os
apontamentos da Prof.ª Merielen e é favorável a aprovação nesse momento excepcional. Prof. Gabriel
coloca em votação a participação da Profª. Marília nesta reunião de Colegiado, obtendo um voto contrário
e três abstenções. Por coincidência, Profª. Marília estava ao lado do Prof. Rafael aguardando uma reunião
e então ela explica que o formato emergencial da disciplina não é o mais adequado para ser ofertado no
Curso de Engenharia Industrial Madeireira, pois as aulas são totalmente teóricas, mas ela queria ofertar
aulas práticas ao Curso, o que não é viável no momento. Ela também informa que os alunos da Engenharia
Ambiental e Sanitária extrapolaram as vagas e sugere não aprovar como a disciplina está nesse semestre.
Prof. Leonardo sugere retirar o assunto da pauta e que a Profª. Marília encaminhe novamente a disciplina
com os ajustes e a proposta para  que sejam realizados os trâmites de inclusão no PPC do Curso. Prof.
Gabriel agradeceu a Profª. Marília, colocou em votação a retirada do ponto de pauta 3, que foi aprovada
por unanimidade. Pauta 4. Apreciação dos Planos de Ensino das disciplinas ofertadas no Calendário
Alternativo. Prof. Gabriel explica que é necessário aprovar em reunião de Colegiado, os planos de ensino.
O Coordenador pediu licença e apresentou os planos de ensino das seguintes disciplinas: Física Básica II
(11090033),  Cálculo A (15000341), Introdução a Engenharia Industrial Madeireira (15000002),
Legislação e Ética Profissional (15000045), Cálculo Numérico e Aplicações (15000391), com a ressalva
que a disciplina de Física Básica III (11090034) não teve acesso ao plano de ensino. Todos planos de
ensino analisados foram aprovados pelo Colegiado. Pauta 5. Proposta de oferta de Estágios
Obrigatórios e TCC conforme apresentado em reunião com a PRE em 06/07/2020, Processo
nº 23110.017003/2020-92 e documento (0991662). Prof. Gabriel informa sobre a reunião do dia 06 de
julho e coloca que a proposta foi aprovada na reunião de hoje do COCEPE. Pauta 6. Solicitação de
aproveitamento da disciplina Cálculo B pelo Acadêmico Jorge Luís Vieira, despacho (0977515) no
Processo nº 23110.015606/2020-50. O Coordenador expõe que o aluno obteve um parecer desfavorável
ao aproveitamento da disciplina de Cálculo B e enviou um e-mail para o Curso de Engenharia Industrial
Madeireira questionando o motivo, então Prof. Gabriel apresenta a Tabela 4 do PPC atual que defini
a relação de equivalência da disciplina de Cálculo Vetorial (0100058) com Cálculo B. O encaminhamento
do Colegiado foi para que seja feito o questionamento ao Prof. Eduardo Schneider sobre o parecer
desfavorável. Pauta 7. Atualização do Projeto Pedagógico do Curso. Prof. Gabriel pretende manter
ativo esse ponto nas reuniões de Colegiado. Ele comunica que na reunião do dia 02 de julho, o Núcleo
Docente Estruturante organizou uma Comissão para trabalhar na atualização do Projeto Pedagógico do
Curso tendo a seguinte composição: Prof. Gabriel Cardoso, Profª. Merielen Lopes, Profª. Érika Ferreira e
Prof. Leonardo Oliveira. O Coordenador compartilha a sua angustia em virtude da necessidade de
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se cumprir a demanda nos prazos previstos para atender o Regulamento de Ensino, DCN's e
Curricularização da Extensão. Pauta 8. Informes. 1) A representante discente Mariana divulga o
início das lives do GETECMA. 2) Prof. Gabriel informa sobre a Nova Portaria do NDE (0981820):
PORTARIA Nº 30, DE 24 DE JUNHO DE 2020 e a atualização de Portaria do Colegiado (0991373):
PORTARIA Nº 34, DE 06 DE JULHO DE 2020. 3) O Coordenador informa sobre o parecer do
COCEPE/CG referente a solicitação do Acadêmico Guilherme Vergara para realizar prova de proficiência
em Resistência dos Materiais II no Calendário Alternativo, Processo SEI nº 23110.014977/2020-14 que
obteve o retorno e de acordo com o regulamento não é permitido realizar a prova em disciplina que o
aluno foi reprovado. Portanto, a sugestão da Pró-Reitora foi ofertar a disciplina condensada, mas não é
possível pois tem carga horária prática. Prof. Gabriel já respondeu ao acadêmico. 4) Sobre o andamento da
solicitação de adequação de espaço para Marcenaria, Estufas e Serraria do Curso de Eng. Ind. Madeireira,
Processo nº 23110.026924/2018-21, Prof. Gabriel avisa que a Diretora fez um reforço na solicitação e
foram incluídos novos documentos relativos a obra. 5) Prof. Gabriel informa sobre o pedido de
prorrogação de mobilidade da acadêmica Vitória Mota na Universidade Federal do Paraná, já
encaminhado pra o Núcleo (NUPROP). 6) Sobre a solicitação do acadêmico Vinícius Taborda de defender
o TCC de forma remota, Prof. Gabriel salienta que a Diretora Adjunta disponibilizou a oferta no sistema,
ele está matriculado e o assunto está alinhado ao que foi aprovado hoje sobre os estágios no
COCEPE. 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 13/07/2020, às 13:48, 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 GABRIEL VALIM CARDOSO, Coordenador de Curso de
Graduação, Colegiado do Curso de Engenharia Industrial Madeireira, em 13/07/2020, às 13:50,
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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