
05/04/2021 SEI/UFPel - 1163750 - Ata de Reunião

https://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1322706&infra_sist… 1/2

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

ATA 12-2020 EIM/Col
Aos 21 dias do mês de dezembro do ano de 2020, às dezessete horas e cinco 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 dos
seguintes membros do Colegiado do Curso de Engenharia Industrial Madeireira: Profª. Érika Ferreira,
Prof. Rafael Beltrame, Prof. Marcos Müller, Profª. Adriana Pinheiro, Prof. Rafael Delucis, Prof. Roger
Spagnolo, Assist. Adm. Letícia Gonçalves e a representante dos discentes Mariana Figueira. Registradas
as presenças na ata de presença 1163732. Ausências justificadas: Profª. Merielen de Carvalho Lopes e
Prof. Leonardo Oliveira. O Presidente iniciou os trabalhos solicitando a inclusão de dois pontos de pauta:
4. Solicitação de implantação de Laboratório junto ao prédio do CEng/Conde de Porto Alegre, onde estão
estabelecidas as instalações do Curso de Engenharia Industrial Madeireira e 5. Ofertas 2021 base 2020/2, 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 11/2020 (1149810). Ata aprovada por
unanimidade. Pauta 3. Homologação do resultado da Consulta à comunidade do Curso para escolha
do Coordenador e Coordenador Adjunto. Processo SEI nº 23110.031937/2020-37. O prof. Gabriel
passou a palavra ao Presidente da Comissão Eleitoral. O prof. Rafael Beltrame informou que uma única
chapa participou do processo de consulta à comunidade acadêmica, prof. Gabriel Valim Cardoso como
candidato a Coordenador e prof. Leonardo da Silva Oliveira como Coordenador Adjunto. Os resultados
constam na ATA (1161524) da Comissão Eleitoral, foram 33 votos, sendo 18 alunos, 13 professores e 2
técnicos. Na apuração foram 33 votos SIM e 0 votos NÃO, sendo assim, a Chapa única teve 100% de
aprovação da comunidade acadêmica da Engenharia Industrial Madeireira. Após a apresentação dos
resultados da consulta à comunidade, o prof. Gabriel abriu a eleição para a Coordenação e Coordenação
Adjunta do curso, candidataram-se à Coordenação os professores Gabriel Valim Cardoso, Érika da Silva
Ferreira e Adriana Castro Pinheiro, e para a Coordenação Adjunta se candidataram os professores
Leonardo da Silva Oliveira, Roger Toscan Spagnolo e Rafael de Avila Delucis. O resultado da votação foi
o seguinte: Candidatos a Coordenador: Gabriel Valim Cardoso - 6 votos; Érika da Silva Ferreira - 1 voto e
Adriana Castro Pinheiro - 1 voto. Candidatos a Coordenador Adjunto: Leonardo da Silva Oliveira - 6
votos; Roger Toscan Spagnolo - 1 voto e Rafael de Avila Delucis - 1 voto. Com base nos resultados da
votação, foram eleitos para Coordenador o prof. Gabriel Valim Cardoso e para Coordenador Adjunto o
prof. Leonardo da Silva Oliveira. Pauta 4. Solicitação de implantação de Laboratório junto ao prédio
do CEng/Conde de Porto Alegre, onde estão estabelecidas as instalações do Curso de Engenharia
Industrial Madeireira, Processo SEI nº23110.032183/2020-32. Prof. Gabriel trouxe a demanda sobre o
local previsto para implantação do Laboratório de Análise de Desempenho e Desenvolvimento de
Estruturas e Materiais (LADDEM), explicando que durante a última reunião do Conselho do Centro
informou que não era contra a instalação do laboratório, mas que não se sentia a vontade de votar sem
consultar os membros do Colegiado do Curso de Engenharia Industrial Madeireira sobre a área em
questão, então ele mostrou o documento solicitando o parecer do Colegiado e informou que o prazo de
resposta é amanhã (22/12/2020). Prof. Rafael Beltrame é a favor do projeto de instalação do laboratório,
mas argumenta que faltou comunicação da Direção com o pessoal do curso de Engenharia Industrial
Madeireira e acredita que ao invés do Laboratório ser construído na parte dos fundos seria melhor
construir na parte da frente por questões de segurança. Profª. Érika concorda com a posição do prof.
Gabriel e do prof. Rafael Beltrame que a Direção precisa ouvir a comunidade. Ela entende que existem
várias questões que podem impactar sempre que se for pensar na área e nas demandas, como o espaço para
o estacionamento dos carros, o barulho, a portaria, os recursos, a questão de segurança e a instalação da
futura cantina. A acadêmica Mariana completa que o prof. Gabriel foi mal entendido na reunião do
Conselho e questionou sobre a pintura do prédio da Conde de Porto Alegre. O coordenador concluiu que
sua fala na referida reunião não foi em vão, pois são questões que irão afetar o dia-a-dia de todos, portanto
trouxe o assunto para o conhecimento, o esclarecimento e a conscientização do que vai acontecer nos
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próximos meses no espaço de uso comum de todos. Após a consulta ao Colegiado e não ter demanda para
a área do projeto, os membros se manifestaram favoráveis a implantação do Laboratório junto ao Prédio
do CEng/Conde de Porto Alegre, porém o Colegiado gostaria de ser consultado dos demais projetos
enquanto não forem instalados os laboratórios da EIM, devido ao espaço necessários e serem demandas
antigas. Não houve abstenção nem voto contrário. Logo o coordenador fará a resposta ao Conselho do
Centro informando acerca da deliberação. Pauta 5. Ofertas 2021 base 2020/2. Prof. Gabriel trouxe a
Minuta de Parecer Normativo que será pauta na reunião de amanhã do COCEPE com o intuito de informar
que enviará e-mail aos professores para começar o levantamento das disciplinas que pretendem ofertar e as
disciplinas que não pretendem ofertar no calendário acadêmico de 2021. O prazo de resposta do e-mail
será dia 07 de janeiro de 2021. Pauta 6. Informes. Foi contemplado na pauta anterior. Nada mais havendo
a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião desejando saúde,
feliz natal e próspero ano novo, 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 21/12/2020, às 20:49, 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 21/12/2020, às 20:50,
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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