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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

ATA DE REUNIÃO
ATA 07/2021- Colegiado

Aos 26 dias do mês de agosto do ano de 2021, às quinze horas e trinta 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: Prof. Leonardo Oliveira, Prof. Rafael Beltrame, Prof.
Marcos Müller, Profa. Érika Ferreira,  Prof. Roger Spagnolo, Prof. Guilherme Weymar, Profa. Adriana
Pinheiro, Profa. Andréa Castro e assistente em administração Letícia D'Avila Gonçalves. Registradas as
presenças na ata de presença 1411205. 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 06/2021 (1378403). Aprovada com quatro abstenções.
Ponto 3. Apreciação da aprovação ad referendum da solicitação de realização de estágio
presencial obrigatório da acadêmica Ana Carolina Rodrigues Ribeiro-Referência: Processo
nº 23110.023953/2021-37 - SEI nº 1390472. Ponto 4. Apreciação da aprovação ad referendum da
solicitação de realização de estágio presencial obrigatório da acadêmica Wândria dos Santos
Ribeiro-Referência: Processo nº 23110.024682/2021-37 - SEI nº 1391780. O coordenador falou sobre os
pontos três e quatro, ele fez encaminhamentos com a aprovação ad referendum dos estágios obrigatórios
para a Pró-Reitoria de Ensino. A profa. Maria de Fátima Cóssio fez o seu parecer favorável as duas
solicitações, respectivamente. Após, o prof. Gabriel abriu a palavra para a manifestação dos conselheiros,
colocou em votação sendo aprovadas as solicitações de estágio presencial obrigatório das acadêmicas Ana
Carolina Ribeiro e Wândria Ribeiro pelo Colegiado. Ponto 5. Solicitação de realização de estágio
presencial não obrigatório do acadêmico Guilherme Novaes Sallas. Processo nº 23110.026565/2021-
16 - SEI nº 1407614. O coordenador fala que o estudante encaminhou a documentação, porém não
aprovou ad referendum a solicitação. Aprovada pelo Colegiado. Ponto 6. Solicitação de realização de
estágio presencial não obrigatório da acadêmica Isis de Oliveira. A aluna enviou um modelo do CIEE
para a realização do seu estágio e prof. Gabriel orientou-a por e-mail sobre a documentação. O colegiado
aprovou a solicitação sujeita ao detalhamento das atividades vinculadas a marcenaria e a engenharia.
Ponto 7. Planos de Ensino 2021/1. O Coordenador apresentou os planos de ensino que foram
encaminhados até o momento. Alertou os colegas para o prazo de envio ser 31 de agosto próximo e iniciou
a relatar os planos. Algoritmos e Programação, código 22000294-M5 - prof. Gabriel fez a anotação do
exame (data do exame) que não consta no plano e enviará ao professor responsável pela turma. Uso
Energético de Madeira, código 15000580-M1- a semana do SIEPE não estava bem definida, porém o
prof. responsável pela turma e presente na reunião do colegiado argumentou o seu entendimento. Ciência,
Tecnologia e Sociedade, código 15000553-T3- o coordenador considerou um bom plano. Química da
Madeira, código 15000552-T1- o coordenador trouxe ao colegiado, pois terá a participação de um
mestrando presente no cronograma e no plano. Estatística Básica, código 150000447 - M4- o prof.
responsável pela turma colocou a data de exame sendo 30/11/2021, mas no calendário acadêmico esta data
está fora de prazo. Estatística Básica, código 15000447-M3- o coordenador apresentou o cronograma
aonde está escrito 07/set no plano de ensino é dia 21/set dia da prova espera-se quando a professora
transportar a informação para o sistema COBALTO seja feita a alteração. Técnicas de Planejamento de
Serrarias, código 15000402 - M1- o plano de ensino foi apresentado e está correto. Desenho Técnico,
código 15000395-M1- Prof. Roger fez suas considerações. Álgebra Linear, código 15000393-M7.
Cálculo B, código 15000346-M2. Cálculo A, código 15000341-M7. Resistência  de Materiais II,
código 15000106, M1. Resistência de Materiais I, código 15000103, M1. Isostática, código 15000094,
M1. Meio ambiente e Desenvolvimento, código 15000059 , M2. Introdução a Engenharia Industrial
Madeireira, código 15000002, T1. Química Analítica, código 12000001, M1. O coordenador solicitou a
retirada do texto " os alunos devem acessar regularmente a plataforma AVA/MOODLE. Caso contrário,
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eles serão desligados do curso pelo próprio sistema", pois não deve constar no plano de ensino. Lembrou
que, faltou a data de exame neste plano. A profa. Adriana falou que está pendente a parte prática da
disciplina, por isso não consta a data do exame. Assim, prof. Gabriel fez a conclusão de que mais planos
de ensino vão chegar e passará nas próximas reuniões de colegiado, mas o Colegiado aprovou os planos
acima com os ajustes. Ponto 8. Informes: 8.1 Aprovação de apensamento de planos de Ensino com
práticas remotas ao PPC.  Referência: Processo nº 23110.025540/2021-97 - SEI nº 1403155. O
coordenador informa que as disciplinas práticas foram enviadas para o Cocepe para apensamento ao PPC:
Química Geral e Inorgânica, Resíduos na Indústria de Base Madeireira e Produção e Propriedades do
Papel. 8.2 Aprovação de práticas presenciais. Referência: Processo nº 23110.021618/2021-02- SEI
nº 1398980. O coordenador fala que tem as seguintes disciplinas: Produtos de Adesão e Colagem, Painéis
de Madeira Reconstituída e Anatomia da Madeira para serem ofertadas em 2021/1 aguardando o resultado
do Cocepe para as atividades práticas a partir do mês de outubro próximo. 8.3. Participação na Reunião
da Comissão de Bacharelados e Tecnologias. Referência SEI nº 1392304. O coordenador comenta que
participou de reunião responsável pela reformulação de  normas do TCC. 8.4 Envio do Plano de
Atividades de estágio presencial não obrigatório do acadêmico Juan Danelon da
Veiga. Referência: Processo nº 23110.025195/2021-91 - SEI nº 1396016. O aluno envio novo plano e
novas atividades e o prof. Gabriel encaminhou os trâmites.8.5. Profa. Érika informou sobre o segundo
ciclo de palestras on-line GETECMA, que a discente Marília está ajudando e conta com o pessoal do
curso na divulgação. 8.6. Prof. Leonardo parabeniza a profa. Érika pela iniciativa com os alunos e a
equipe do GETECMA ajudando no combate a evasão. 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 31/08/2021, às 16:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por GABRIEL VALIM CARDOSO, Coordenador de Curso de
Graduação, Colegiado do Curso de Engenharia Industrial Madeireira, em 31/08/2021, às 16:01,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de
novembro de 2020.
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