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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

Aos 17 dias do mês de setembro 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-nxp-vte) 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, Profª. Adriana
Pinheiro, Prof. Carlos Espinosa, Prof. Leonardo Oliveira, Prof. Marcos Müller, Prof. Rafael Delucis, Prof.
Roger Toscan,  Prof. Rafael Beltrame, Assist. Adm. Letícia Gonçalves e a representante dos discentes
Mariana Figueira. Registradas as presenças na ata de presença 1054838. O Presidente iniciou os trabalhos
solicitando a inclusão de ponto de pauta 4. Solicitação de realização de estágio não obrigatório presencial
pelo acadêmico Vinícius Taborda, o que foi aprovado pelos presentes. Após, o coordenador colocou em
apreciação a pauta da reunião que foi aprovada por unanimidade. Pauta 2. Aprovação da Ata de
Reunião 07/2020 (1041525) . Ata aprovada com duas abstenções. Pauta 3. Calendário Acadêmico com
Ensino Remoto Emergencial - Base 2020/1: Processo 23110.023014/2020-10. Prof. Gabriel traz o
Parecer Normativo nº 20 de 15 de setembro de 2020, ele informa que amanhã às 8h30min terá reunião na
Câmara de Ensino para tratar do assunto. O coordenador comunica que, as ofertas de disciplinas serão
lançadas no sistema COBALTO a partir do dia 21 de setembro do referido ano. No dia 01 de outubro
próximo iniciará o semestre do Calendário Emergencial. Prof. Gabriel fala sobre as orientações quanto
ao ensino remoto e as decisões do CEng sobre abertura de turmas novas com código 71. Apresentou slides
das disciplinas que serão ofertadas no Calendário Acadêmico com Ensino Remoto Emergencial. Atenta
para os prazos de solicitação de matrículas, correção e matrículas especiais ressaltando o prazo do dia 23
de outubro para o envio de planos de ensino. Pauta 4. Solicitação de realização de estágio não
obrigatório presencial pelo acadêmico Vinícius Taborda. Prof. Gabriel recebeu e-mail do acadêmico
Vinícius Taborda formalizando o seu estágio constando nos anexos, Termo de Compromisso, Plano de
Atividades, Termo de Responsabilidade e Justificativa que foram lidos e apresentados aos membros.
Conforme aprovado na ATA 07/2020 (1041525), referente a normatização para o ensino remoto de
atividades referentes a estágios, atividades práticas (laboratoriais), TCC e atividades complementares,
o Colegiado aprovou a solicitação desde que o acadêmico apresente também os dados preenchidos da
apólice de seguro e que no Termo de Compromisso deve constar o nome do orientador. Pauta 5.
 Informes. 1) Prof. Gabriel informa que, as aulas não serão suspensas durante o SIIEPE, mas não serão
ministradas aulas síncronas.2) O coordenador comunica que estendeu-se o prazo para o dia 25 de setembro
referente ao Vídeo solicitado para a Mostra de Cursos. 3) Profª. Érika alerta os prazos das portarias dos
representantes nas Câmaras de Extensão e de Pesquisa. 4) Prof. Gabriel divulga a Portaria Interna
referente a eleição da Coordenação do Curso de Engenharia Industrial Madeireira. Enviou a Portaria por e-
mail aos representantes da Comissão Eleitoral e o andamento do processo se dará após a eleição da
Reitoria. 5) Profª. Adriana informa que serão ofertadas 20 vagas na disciplina de Química Geral. 6) A
representante discente Mariana convida para assistir as lives do GETECMA no YouTube. 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 24/09/2020, às 15:15, 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 24/09/2020, às 15:16,
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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Documento assinado eletronicamente por MARIANA FIGUEIRA MACHADO, Usuário Externo, em
07/10/2020, às 14:25, 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 1055077 e
o código CRC 1677D465.

Referência: Processo nº 23110.023058/2020-31 SEI nº 1055077
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