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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

ATA  11-2020
Aos 09 dias do mês de dezembro do ano de 2020, às quinze horas e seis 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. André Biajoli, Prof.
Carlos Espinosa, Prof. Rafael Beltrame, Prof. Marcos Müller, Assist. Adm. Letícia Gonçalves e a
representante dos discentes Mariana Figueira. Registradas as presenças na ata de presença 1149790. O
coordenador iniciou os trabalhos colocando em apreciação a pauta da reunião que foi aprovada por
unanimidade. Após, ele passou ao próximo ponto. Pauta 2. Aprovação da Ata de Reunião 10/2020
(1093858). Ata aprovada com uma abstenção. Pauta 3. Informações do Grupo de Trabalho 03 - Ensino
- Conselho de Planejamento: Processo nº 23110.031770/2020-12. Prof. Gabriel apresenta o processo
sobre informações do Grupo de Trabalho 03 do COPLAN referente as possibilidades para o retorno das
atividades de ensino a partir de março do ano que vem. O Coordenador destaca sobre um questionário
solicitado para o levantamento complementar de informações para avaliar quais as prioridades em termos
de oferta presencial para cada curso, assim como analise de impactos da definição por mais um semestre
remoto. Também informa sobre o memorando 23/2020. doc. nº 1144602 enviado pelo Reitor com a
possibilidade de retorno de atividades administrativas presenciais na data de 22 de fevereiro de 2021 e
solicita respaldo do Colegiado para enviar e-mails durante o período de final e de início de ano com
questões e demandas, as quais exijam curto prazo de resposta devido ao pouco espaço de tempo para
marcar reunião de colegiado com quorum e também por se tratar de período de férias de alguns
professores visando quando voltar às aulas em fevereiro/março e atender o melhor possível os alunos.
Aprovado. Pauta 4. Ofertas 2020/2 no início de 2021. Prof. Gabriel mostrou os componentes
teóricos/práticos não ofertados de forma remota e com oferta desmembrada (parte teórica ministrada no
calendário remoto com pendência da carga horária prática), assim como teve um componente ofertado sem
nenhum aluno matriculado. O Coordenador trouxe o assunto para a pauta devido a 1ª Audiência Pública
dos Grupos Temáticos do COPLAN que iria ocorrer hoje pela manhã, pois pensou que ia trazer mais
informações, entretanto a audiência não aconteceu por problemas técnicos. Pauta 5. Ratificação de
portarias emitidas e assinadas pelos Colegiados de Cursos: Processo nº 23110.023034/2020-82.
Considerando o parecer e a consideração do Prof. Alexandre Gastal, o Prof. Gabriel traz o assunto
"Ratificação de portarias emitidas e assinadas pelos Colegiados" com o prazo de 29/12/2020 para
manifestação no processo. O Colegiado aprovou o resgate de portarias internas no SEI pela assistente em
adm. Letícia Gonçalves e no computador do curso de  EIM pela Profª. Merielen e pelo Prof. Gabriel.
Pauta 6. Solicitações para realização de estágio presencial. O discente Vinícius Cenci Taborda faz a
solicitação para realização de estágio obrigatório presencial contendo Termo de Responsabilidade do
Aluno, Termo de Responsabilidade da Empresa e Justificativa do Aluno. Solicitação aprovada por
unanimidade pelo Colegiado. Pauta 7. Critérios para Aproveitamentos Extraordinários de Estudos. O
Coordenador traz a Lei 9394/96 seção IV que trata do aproveitamento por extraordinário conhecimento
(prova de proficiência) no Art.107 com o objetivo de esclarecer o ponto confuso está aceitando sugestões
para levar à Reunião da Câmara do CEng. A sugestão do Prof. André é um memorial documentado. Pauta
8. Planilha com os conceitos Enade e Preliminar de Curso (CPC) dos cursos do CEng ao longo dos
anos. Prof. Gabriel informa que a Procuradora Institucional enviou 14 anexos referentes aos Cursos do
CEng e conceitos Enade. O Coordenador comunica que há duas opções: Buscar enquadramento no Enade
ou Avaliação in loco. A decisão do Colegiado foi o Prof. Gabriel enviar os documentos para todos por e-
mail e colocar em pauta na próxima reunião do Núcleo Docente Estruturante (NDE). Pauta 9.
Encaminhamento dos Planos de Ensino com justificativa para a oferta dos componentes práticos de
modo remoto dos componentes curriculares ofertados neste calendário de 2020/1, por Ensino
Remoto Emergencial (ERE) conforme Memorando circular nº 44/2020/PRE/REITORIA, SEI
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(1059828): Processo nº 23110.027658/2020-79. Prof. Gabriel informa que os Planos de Ensino foram
enviados para a PRE e aprovado no COCEPE e enviados para a SERES pela Procuradora Institucional e o
próximo passo é apensar no Projeto Pedagógico do Curso (PPC). Pauta 10. Reunião da Comissão dos
Bacharelados e das Tecnologias: Processo nº 23110.031265/2020-60: Alteração do Regimento Interno
da Comissão dos Bacharelados e das Tecnologias da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e
solicitação de representantes para compor GT para tratar Regulamento de TCCs na UFPel:
Memorando-Circular nº 4/2020/NUBATEC/CEC/PRE/REITORIA. O Coordenador fala que a reunião
NUBATEC está buscando alterar o Regimento Interno dos Bacharelados e Tecnologias  e recebendo
indicações de representantes para participar da comissão para proposição de um Regulamento de TCC
para a UFPel, até o dia 10/12/2020. Pauta 11. Instituir o certificado de "Mérito Acadêmico CREA-
RS"- Os membros do colegiado elogiaram a iniciativa e foi aprovado pelo Colegiado para o Prof. Gabriel
levar a posição favorável para a reunião da Câmara de Ensino. Pauta 12 - Informes: 12.1 - Solicitação de
informações sobre oferta de disciplinas práticas: Processo nº 23110.030292/2020-15 Despachos:
1119654 e 1123970. Prof. Gabriel mostra e fala sobre as disciplinas. 12.2 - Portaria de representação
para Câmara de Extensão do CEng: Processo nº 23110.029405/2020-30. Prof. Gabriel informa que
ainda não foi emitida portaria e Profª. Érika informou que não teve a Portaria pró-tempore emitida. Não
participou da última reunião por não estar amparada legalmente. 12.3 - Orientações para o cadastro e
execução financeira das semanas acadêmicas com ênfase em extensão. Prof. Gabriel mostra o
documento enviado pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura que trata do assunto. 12.4 - Eleição para
Coordenação do Curso de Engenharia Industrial Madeireira:  Processo nº 23110.031937/2020-37.
Prof. Rafael informa sobre a consulta eleitoral para a Coordenação do Curso de Engenharia Industrial
Madeireira. As listas dos eleitores estão disponíveis. A homologação da chapa foi divulgada. Não teve
recursos. O presidente da comissão eleitoral vai conversar com a Diretora sobre os trâmites e os prazos
referentes a homologação do resultado da eleição já que a última reunião do Conselho do CEng ocorrerá
dia 18/12/2020. 12.5 - Justificativa ao COCEPE para não-oferta de disciplinas obrigatórias - CEng.
O Coordenador informa que o COCEPE foi favorável às justificativas sobre as ofertas e não-ofertas de
disciplinas no Calendário Remoto 2020/1, apresentadas pelos cursos do CEng através da Câmara de
Ensino 12.6 -III Ciclo de Encontros Online GETECMA. Acadêmica Mariana convida para amanhã às
19h, o último encontro do III Ciclo de Encontros Online GETECMA com o tema Celulose e Papel e com a
participação da Professora Cristiane Pedrazzi-UFSM, do Professor Gabriel Cardoso-UFPel e do Eng.
Lucas Barbosa-Klabin S.A. Agradece aos professores pela participação nos encontros GETECMA. Nada
mais havendo a tratar, o Senhor Coordenador agradeceu a participação 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 assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por LETICIA DAVILA GONCALVES, Assistente em
Administração, em 15/12/2020, às 18:00, 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 15/12/2020, às 18:01,
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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