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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

Aos 07 dias do mês de outubro do ano de 2020, às quatorze horas e nove minutos, reuniram-se
remotamente na sala de webconferência da UFPel (https://webconf.ufpel.edu.br/b/gab-34k-etw) 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. Leonardo Oliveira, Prof. Roger Toscan,  Prof. Rafael Delucis, Assist. Adm. Letícia Gonçalves e a
representante dos discentes Mariana Figueira. Justificaram ausência: Prof. Rafael Beltrame, Prof. Marcos
Müller e Profª. Adriana Pinheiro. Registradas as presenças na ata de presença 1076181. O Presidente
iniciou os trabalhos solicitando a inclusão de dois pontos de pauta: 6. Oferta de vagas para o Programa
Estudante - Convênio de Graduação PEC-G e 7. Interlocução com o Núcleo de Ações Afirmativas e
Diversidades (NUAAD), o que foi aceito por todos. Após, o coordenador colocou em apreciação a pauta
da reunião que foi aprovada por unanimidade. Pauta 2. Aprovação da Ata de Reunião 08/2020
(1055077). Ata aprovada com duas abstenções. Pauta 3. Solicitações de quebras de pré-requisito. Prof.
Gabriel informa que recebeu as solicitações de quebras de pré-requisito dos alunos Nicolle Magalhães
Marks Branco e Vagner Rodrigues Bau da disciplina de Controle e Automação Industrial com as
justificativas semelhantes. A decisão do Colegiado foi aprovar as duas quebras de pré-requisito com um
voto contrário. Outra solicitação de quebra de pré-requisito foi do aluno Vinicius Macedo para a disciplina
Estágio Obrigatório com a justificativa que conseguiu uma oportunidade em ramo madeireiro, mas não
possui 150 créditos devido a pandemia. A solicitação de quebra de pré-requisito do aluno Vinicius Macedo
foi rejeitada com 7 votos pelo Colegiado com a orientação para ele fazer o estágio não-obrigatório sob a
responsabilidade de enviar a documentação para o Colegiado liberar ou não e tramitar no sistema
SEI.Pauta 4. Solicitações para realização de estágio presencial. Prof. Gabriel mostrou e leu a
solicitação do discente Guilherme Vergara Nörnberg com justificativa, termo de responsabilidade, plano
de atividades na empresa, termo de compromisso sob a orientação do prof. Leonardo Oliveira. Aprovado
por unanimidade. Pauta 5. Indicação de membros para Câmaras de Pesquisa e de Extensão. Prof.
Gabriel comunica que as próximas reuniões da Câmara de Pesquisa são Ordinária dia 10 de novembro
próximo e Extraordinária dia 24 de novembro próximo e está terminando os mandatos dos colegas na
Câmara de Extensão e Pesquisa. Ele reforça a importância de ter representantes da Madeireira nas reuniões
de Câmara do CEng. O Colegiado aprovou por unanimidade a indicação da profª Érika Ferreira (Titular) e
prof. Leonardo Oliveira (Suplente) para a Câmara de Pesquisa e fará consulta aos professores ausentes na 
reunião de hoje para verificar a possibilidade de indicações para a Câmara de Extensão. Pauta 6. Oferta
de vagas para o Programa Estudante - Convênio de Graduação PEC-G. O Coordenador informa que
chegou processo no SEI solicitando manifestação com prazo até o dia 08/10/2020 sobre a possibilidade de
oferta de vagas para o PEC-G/2021 e enviar à CRINTER. Prof. Gabriel vai responder o processo com a
possibilidade de ofertar 4 vagas é o que foi aprovado pelo Colegiado. Pauta 7. Interlocução com o
Núcleo de Ações Afirmativas e Diversidades (NUAAD). Profª. Merielen Lopes foi indicada pelo
Colegiado para as demandas do NUAAD. Pauta 8. Informes. 1) Prof. Gabriel comunica sobre o Processo
nº 23110.023989/2020-30 com prazo até o dia 18 de outubro para as sugestões relacionadas à nova Minuta
do Parecer Normativo, o qual regulamenta encargo docente no período Covid-19. 2) Prof. Gabriel informa
sobre o Processo nº 23110.021777/2020-18 sobre o componente curricular optativo: "Uso Sustentável de
Recursos Florestais" que foi cadastrado. 3) O Coordenador informa sobre a demanda de consulta ao
CREA referente a autorização de atividades práticas e estágios de modo remoto em cursos de graduação
cujo assunto está sendo tratado pelo Reitor. 4) Prof. Gabriel avisa que a Portaria Interna da Comissão de
Eleição para a Coordenação do Curso de Engenharia Industrial Madeireira encontra-se no SEI. 5) Prof.
Gabriel informa sobre a IV Mostra de Cursos da UFPel que ocorrerá entre os dias 26 a 30 de outubro deste
ano nas redes sociais oficiais da instituição e divulga o vídeo do curso de Engenharia Industrial Madeireira
na reunião, motivo de muitos elogios a equipe. 6) Profª Érika informa sobre os vídeos no YouTube do
grupo GETECMA e convida os colegas para prestigiar os alunos e os ex-alunos. Nada mais havendo a
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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 08/10/2020, às 17:55, 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 09/10/2020, às 08:16,
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 1076630 e
o código CRC 23C76E0C.

Referência: Processo nº 23110.025121/2020-74 SEI nº 1076630
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