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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

Aos 02 dias do mês de setembro do ano de 2020, às dezesseis horas e oito minutos, reuniram-se
remotamente na sala de webconferência da UFPel ( https://webconf.ufpel.edu.br/b/gab-f97-eku) 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. Guilherme Weymar,
Prof. Rafael Delucis, 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 1041195. O Presidente iniciou os trabalhos solicitando a inclusão de ponto de
pauta 3. Normatização para o ensino remoto de atividades referentes a estágios, atividades práticas
(laboratoriais), TCC e atividades complementares, o que foi aprovada por todos os presentes. Pauta 2.
Aprovação da Ata de Reunião 06/2020 (1018144). Ata aprovada com uma abstenção do prof. Guilherme
Weymar. Pauta 3. Normatização para o ensino remoto de atividades referentes a estágios, atividades
práticas (laboratoriais), TCC e atividades complementares . Prof. Gabriel explanou sobre o
assunto, abriu a palavra para a discussão sendo encaminhado que o Colegiado é favorável as atividades de
ensino remoto desde que esteja de acordo a normatização da Pró-Reitoria de Ensino e aprovação do
Colegiado. Aprovado o encaminhamento com uma abstenção da representante discente Mariana. Pauta 4.
Eleições para Coordenação do Curso: Instituir Comissão Eleitoral. O Colegiado instituiu a seguinte
Comissão Eleitoral: Rafael Beltrame (Docente), Cintia Boldt Souza (Técnico administrativo), Henrique
Ribeiro (Discente) e Marcos Müller (Docente-Suplente). Também aprovou o peso: 70% para
docentes e 30% para discentes e técnicos administrativos. Pauta 5. Ofertas curriculares próximo
período: Processo 23110.018614/2020-58, Resposta CEng: memorando 21 (1030806). Prof. Gabriel
mostra uma planilha excel com a prévia das possíveis disciplinas que serão ofertadas no próximo período,
ele informa que a mesma foi enviada para a Pró-Reitoria de Ensino e amanhã terá uma reunião do
COCEPE para tratar do ensino remoto. Pauta 6. Atualização das disciplinas das áreas de matemática e
representação gráfica: Processo nº 23110.019893/2020-77. O Coordenador apresentou a novidade no
processo que foi o anexo da caracterização final das disciplinas. Pauta 7. Disciplinas de Química para
Cursos de Engenharia: Processo nº 23110.051750/2019-16. Prof. Gabriel falou sobre a resposta CCQFA
referente as alterações na caracterização das disciplinas de Química e os programas inseridos nos anexos
do processo. Pauta 8. Informes. 1) Prof. Gabriel informa que enviou por e-mail aos colegas, as respostas
da PRE aos questionamentos sobre o Novo Calendário Acadêmico - 2020: Processo 23110.020932/2020-
89. 2) Prof. Gabriel informa sobre o convite recebido e aceito para a participação no Conselho
Deliberativo do Fundo Patrimonial do CEng. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a
presença de todos 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 03/09/2020, às 12:15, 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 03/09/2020, às 12:31,
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 1041525 e
o código CRC 1FC7A5B5.
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Referência: Processo nº 23110.021822/2020-34 SEI nº 1041525


