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 Aos dezesseis dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, às
quatorze horas, na sala do Conselho do Centro, no prédio localizado na Rua Benjamin
Constant, número 989, reuniu-se extraordinariamente o Conselho do Centro de
Engenharias, convocado e presidido  pela Professora Isabela Fernandes Andrade,
Diretora do Centro, com as presenças dos seguintes Conselheiros: Profa.ª Aline
Ribeiro  Paliga, Prof.ª Ângela Azevedo de Azevedo, Prof. Gilson Simões
Porciúncula, Prof. Carlos Eduardo Espinosa, Prof. Daniel Munari Vilchez Palomino,
Prof. Darci Alberto Gatto, Prof.ª Diuliana Leandro, Profª Gizele Ingrid Gadotti,  Prof. 
Romulo Henrique Batista de Farias, Prof.  Robson Andreazza, Prof. Leonardo da Silva
Oliveira, Prof.ª Maria Laura Gomes Silva da Luz, Prof. Mateus Beck Fonseca, Prof.
Maurizio Silveira Quadro, Prof. Marcelo Lemos Rossi, Técnico Ricardo Ripoll de
Medeiros e os Discentes Luiz Alberto Antunes, Racquel Knust Domingues por Wesley
Staniswaff Jablonski e Marina Luiza Jordão Martins por Monara Maciel Pereira. 
Constatada a existência de quórum, a Senhora Presidente do Conselho do Centro
saudou a todos e de imediato, passou-se à ordem do dia. Item 1 - APROVAÇÃO DA
PAUTA. A Senhora Presidente do CCE, colocou em apreciação dos Senhores
Conselheiros a pauta da reunião, a qual foi aprovada por unanimidade. Item 2 - 
APROVAÇÃO DA ATA Nº 14/2017. A Senhora Presidente CCE colocou a palavra à
disposição para que os Conselheiros se manifestassem sobre a ata em apreciação, a
qual foi aprovada por unanimidade. Item 3 -  APRECIAÇÃO DE INDICAÇÃO DE
TUTOR PARA DOCENTES EM ESTÁGIO PROBATÓRIO.  A Senhora Presidente do CCE
colocou em apreciação dos Senhores Conselheiros a indicação do nome do Prof. Luis
Eduardo da Silveira Mota Novaes para tutor da Profª Paola Bruno Arab durante o
período de 30 meses do Estágio Probatório e a indicação do nome da Profª Diuliana
Leandro como tutora do Profº Felipe Martins Marques da Silva. Após, os Conselheiros
aprovaram por unanimidade. Item 4 -  DEFINIÇÃO DA OCUPAÇÃO DE SALAS
LIBERADAS RECENTEMENTE PELO ENSINO À DISTÂNCIA (EAD). A Senhora
Presidente do Conselho do Centro fez um breve relato sobre a situação da sala 303 A
ocupada pelo Conselho dos DAs do Centro de Engenharias. Após, colocou a palavra
à disposição dos Conselheiros Acadêmicos para esclarecer alguns pontos na
chamada #OcupaCeng. Com a palavra a Conselheira Acad. Racquel Knust Domingues
respondeu alguns questionamentos sobre a representatividade dos alunos na
decisão da ocupação. Disse que teve a aprovação de cinco DAs: Engenharia Civil,
Engenharia Eletrônica, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de Petróleo
e Engenharia Geológica, dois DAs estão em construção e dois não quiseram se
manifestar por estarem em fim de gestão. Disse que essa reivindicação de espaço
para os DAs é uma solicitação histórica que vem desde a gestão do Prof. Mauro Del
Pino à frente da UFPel e se estendeu até a atual gestão, do Prof. Pedro Curi Hallal.
Esclareceu que a decisão tomada pelos estudantes não foi de oposição a Direção do
CEng e sim, de chamar a atenção da Administração Superior sobre o compromisso
assumido com a comunidade do CEng e, finalizou dizendo que o objetivo é unir-se à 
Direção  para conquistar os outros espaços para o CEng e, se foi entendido como
um descontentamento com a Direção, então pediria, desculpas.  A Senhora
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Presidente trouxe para conhecimento dos Senhores Conselheiros as demandas
recebidas de professores e coordenadores de Cursos com relação às salas.  Após
minuciosa discussão em torno desse tema, o Conselheiro Prof. Maurizio Silveira
Quadro em sua manifestação disse que não é responsabilidade do CEng garantir
espaços físicos para salas de aula no prédio, sugerindo a transformação das salas de
aula existentes, com exceção dos Laboratórios de Desenho, em espaços para
atender às necessidades do Centro. Sugestão aprovada por unanimidade. Diante da
aprovação dessa proposta, a Presidente do CCE colocou em apreciação o uso da
sala 310 para atividades de DAs, Empresas Juniores e Espaço de Convivência dos
alunos de graduação, que só deixarão de utilizar essa sala, caso sugerido um espaço
mais conveniente após o estudo dos espaços da Unidade, garantindo espaço
adequado para as três atividades expostas. Além disso, colocou-se em votação o
uso da sala 308, conforme plantas fornecidas recentemente pela PROPLAN pelos
alunos matriculados em programas de pós-graduação do Centro de Engenharias.
Após, os Conselheiros aprovaram por unanimidade. Ficou decidido que a Direção do
CEng irá encaminhar um documento comunicando à Reitoria que não haverá mais
salas de aulas no prédio  do Centro de Engenharias - Cotada. Também foi aprovada a
criação de uma comissão para estudo das necessidades de espaços físico do Centro
de Engenharias composta pelos seguintes membros: Prof. Maurizio Silveira Quadro,
Prof. Leonardo da Silva Oliveira, Profª Ângela Azevedo de Azevedo, Prof. Antonio
Alves da Silva Junior, Técnico Giusepe Stefanello e Acadêmica Racquel Knust
Domingues. Não havendo mais manifestações, a Presidente do Conselho agradeceu
a presença de todos, dando por encerrada a sessão, da qual para constar, eu,
Laureci Lane Araújo Silva, lavrei a presente ata. Pelotas, 16 de novembro de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Isabela Fernandes Andrade,
Diretora, em 24/11/2017, às 14:39, 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 LAURECI LANE ARAUJO SILVA,
Secretária, Centro de Engenharias, em 27/11/2017, às 11:42, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0003679 e o código CRC E0757615.

Referência: Processo nº 23110.101254/2017-59 SEI nº 0003679
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