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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

ATA DE REUNIÃO
ATA 06/2021- Colegiado

Aos 27 dias do mês de julho 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. Merielen Lopes, Prof. Leonardo Oliveira, Prof. Rafael
Beltrame, Prof. Marcos Müller, Prof. André Biajoli e Prof. Guilherme Weymar . Justificou ausência: Profª.
Érika da Silva Ferreira. Registradas as presenças na ata de presença 1377248. O Coordenador agradeceu a
presença de todos e iniciou os trabalhos colocando em apreciação a pauta da reunião que foi aprovada por
unanimidade. Ponto 2. Aprovação da Ata de Reunião 05/2021 (1330078).  Ata aprovada com 03
abstenções. Ponto 3. Solicitações de quebras de pré-requisitos para 2021/1. Foi apresentado as
solicitações do acadêmico Vinícius Nagatomo Macedo para quebra de pré-requisito nos componentes
curriculares Equações Diferenciais A e Resistência dos Materiais I no semestre 2021/1. Após discussão as
solicitações foram negadas com 04 votos contrários e 02 abstenções.  Ponto 4. Solicitação de realização de
estágio presencial não obrigatório. O acadêmico Juan Danelon da Veiga enviou o Termo de
Responsabilidade e toda a documentação para a realização do estágio não obrigatório presencial. Os
membros do Colegiado solicitaram que o acadêmico adeque as atividades a serem desenvolvidas com as
áreas de conhecimentos do Curso, para que o estágio cumpra seu papel de formação acadêmica. A aprovação
do estágio ficou condicionada a adequação do Plano de Atividades. Ponto 5. Apreciação dos planos
para realização de práticas presenciais. O Coordenador apresentou e leu os documentos enviados pelos
professores responsáveis pelos componentes curriculares que demandam práticas presenciais. A Professora
Érika da Silva Ferreira enviou o planejamento para o componente curricular Painéis de Madeira
Reconstituída que foi ofertado no semestre 2020/2 (parte teórica remota) e aguarda a liberação para o
desenvolvimento da parte prática presencial. Também enviou o planejamento para o componente curricular
Produtos de Adesão e Colagem que foi ofertado no semestre 2020/1 (parte teórica remota) e aguarda a
liberação para o desenvolvimento da parte prática presencial. Este mesmo componente será ofertado no
semestre 2021/1 para outros acadêmicos do Curso se as aulas práticas presenciais forem aprovadas. O
Professor Darci Gatto enviou o planejamento dos componentes curriculares Anatomia da Madeira e
Propriedades Físicas e Mecânicas da Madeira que serão ofertados no semestre 2021/1 na dependência da
aprovação das práticas presenciais. Os documentos foram aprovados por unanimidade. Ponto 6. Planos de
Ensino com práticas remotas para apensamento no PPC. Foram apresentados os Planos de Ensino
de Química Geral e Inorgânica, Resíduos na Industria de Base Madeireira e Produção e Propriedades
do Papel que serão apensados no PPC. Os Planos de Ensino foram aprovados por unanimidade. Ponto 7.
Informes. Prof. Gabriel apresentou o despacho do CCQFA com a justificativa para  não oferta de Química
Geral e Inorgânica para os ingressantes do Curso no semestre 2021/1. O Coordenador informou
que Eletrotécnica – 15000036 será ofertada como Eletrotécnica Geral - 15000009 pela Engenharia Agrícola.
Será dado aproveitamento para os alunos que cursarem. Mecânica dos Fluídos – 15000033 será ofertada com
Fenômenos dos Transportes I – 15000064 pela Engenharia Ambiental e Sanitária. Será dado aproveitamento
para os alunos que cursarem. Elementos de Máquinas – 15000696 com 02 créditos ofertada pelo Controle e
Automação no semestre remoto 2020/2 será dado equivalência para Elementos de Máquinas – 15000055
com 04 créditos. 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, Gabriel Valim Cardoso, lavrei a presente Ata, que, lida e
aprovada, vai assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por GABRIEL VALIM CARDOSO, Coordenador de Curso de
Graduação, Colegiado do Curso de Engenharia Industrial Madeireira, em 28/07/2021, às 21:34,
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conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de
novembro de 2020.

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 1378403 e
o código CRC 1FE346BF.
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