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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

ATA 05/2021- COL
Aos 14 dias do mês de junho do ano de 2021, às dezesseis horas e dez minutos, reuniram-se remotamente
na sala de webconferência da UFPel ( https://webconf.ufpel.edu.br/b/gab-f97-eku) sob a Presidência do
Coordenador Prof. Gabriel Valim Cardoso e com o comparecimento dos seguintes membros do Colegiado
do Curso de Engenharia Industrial Madeireira: Profª. Érika Ferreira, Prof. Leonardo Oliveira, Prof. Rafael
Beltrame, Prof. Marcos Müller, Prof. Roger Spagnolo, Prof. Rafael Delucis e Assist. Adm. Letícia
Gonçalves. Justificou ausência: Profª. Merielen Lopes. Registradas as presenças na ata de presença
1330071. O Coordenador agradeceu a presença de todos, informou que a Profª. Merielen está na ativa que
não está em afastamento e iniciou os trabalhos colocando em apreciação a pauta da reunião que foi
aprovada por unanimidade. Pauta 2. Aprovação da Ata de Reunião 04/2021 (1288940). Ata aprovada
por unanimidade. Pauta 3. Apreciação da aprovação ad referendum da solicitação de realização de
estágio presencial não obrigatório do acadêmico Vinícius Taborda-Referência: Processo
nº 23110.014008/2021-44 - SEI nº 1299905. Prof. Gabriel coloca em apreciação pelo colegiado a referida
solicitação com a documentação constante no processo, ele comunicou que o discente já está  fazendo o
estágio conforme a aprovação ad referendum e liberação da PRE, o colegiado aprovou a realização do
estágio presencial não obrigatório do acadêmico Vinícius Taborda. Pauta 4. Apreciação da aprovação ad
referendum de quatro (04) vagas no PEC-G 2022 - Referência: Processo nº 23110.014428/2021-21-
SEI nº 1301604. O Coordenador diz que respondeu o referido processo ad referendum de acordo com o
prazo, portanto trouxe o assunto para ser avaliado pelo colegiado, o qual aprovou as quatro vagas no PEC-
G 2022. Pauta 5. Relatório Final CPA 2018-2020 1292419 e Relatório Avaliação Docente
2019 0129251 - Referência: Processo nº 23110.013497/2021-17. Prof. Gabriel mostrou os gráficos 17,
18, 19 e 20 do Centro de Engenharias e membros do colegiado fizeram comentários. A decisão do
colegiado foi para o coordenador enviar e-mail aos alunos pelo sistema COBALTO informando o período
em que estará aberto a avaliação das disciplinas e contar com a participação dos discentes também foi
solicitado pelos docentes verificar a existência de Relatório Avaliação por Curso. Pauta 6.  Calendário
acadêmico 2021-01: PARECER NORMATIVO Nº 49, DE 27 DE MAIO DE 2021. Prof. Gabriel fala
que estava ministrando aula na quinta-feira passada e o prof. Leonardo participou da reunião online da
Pró-Reitoria de Ensino sobre o Calendário Acadêmico 2021/1. O Coordenador apresentou alguns slides,
ele colocou memorandos de solicitações de ofertas internas e ofertas externas no sistema SEI e durante o
debate com os colegas sobre o assunto foi acertado que o prof. Gabriel enviará e-mail para a profª. Aline
Tabarelli e manterá os docentes informados buscando soluções para ministrar aulas práticas de forma
presenciais junto as instâncias superiores. Foi reforçado pelos membros do Colegiado a importância de
viabilizar ofertas de componentes curriculares que causam represamento de alunos do Curso, como
Anatomia da Madeira e Propriedades Físicas e Mecânicas da Madeira. Pauta 7. Informes: 7.1 Envio das
adequações do PPC no processo nº 23110.004264/2015-85 - SEI nº 1301953. Prof. Gabriel informou
que enviou as adequações do PPC para a CEC (Coordenação de Ensino e Currículo) e a resposta recebida
foi que aguarda designação de parecerista e fala aos conselheiros que o registro de horas deverá ser feito
em números divisíveis por 15. 7.2. O Coordenador informa aos colegas sobre a eleição da Direção do
Centro de Engenharias. Com a pauta do dia cumprida, Prof. Gabriel agradeceu novamente 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 assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por LETICIA DAVILA GONCALVES, Assistente em
Administração, em 21/06/2021, às 13:57, 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 21/06/2021, às 15:01,
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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 1330078 e
o código CRC 01E735D8.

Referência: Processo nº 23110.017340/2021-61 SEI nº 1330078
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