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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

                                                                                                             Ata 04/2017

Aos vinte dias , às oito horas e trinta minutos, na sala A 306 do Centro de Engenharias, localizado na Rua
Benjamin Constant nº 989, reuniu-se a Câmara de Ensino da referida unidade, com a presença dos
professores Aline Ribeiro Paliga, Maria Lúcia Gautério da Silva, para tratar a seguinte pauta: 1. Apreciação
da pauta; 2. Aprovação da Ata 03/2017; 3. Projetos de Ensino: a) Relatório final do projeto Monitoria
da disciplina de propriedades �sicas – Coordenador: Darci Ga�o – b) Relatório final do projeto
Colocando em prá�ca o aprendizado em anatomia e iden�ficação – Coordenador: Darci Ga�o; 4.
Padronização das disciplinas do CEng – Áreas; 5. Comissão incumbida de analisar os formulários de
solicitações de contratação de professores efe�vos e subs�tutos do Centro de Engenharias; 6.
Solicitação de afastamento para pós-doutorado prof. Luiz Henrique Ronchi; 7. Assuntos Gerais.  
 Iniciando a reunião, a Coordenadora da Câmara, profª. Aline Paliga, aborda o item 1. Apreciação da
pauta. Descreveu brevemente os itens a serem discu�dos, membros manifestaram-se solicitando
acrescentar assuntos. O prof. Mateus Fonseca solicitou inclusão do Projeto de Ensino – II Semana
acadêmica do Curso de Engenharia Eletrônica (item 3.c), e o prof. Marcelo Lemos Rossi solicitou inclusão
do Projeto de Ensino – II Semana acadêmica do Curso de Controle e Automação (item 3.d), e a profª.
Aline Paliga solicitou a inclusão do Projeto de Ensino  Desenvolvimento de Material Didá�co para as
aulas prá�cas da disciplina de Antenas – Coordenador: Maiquel dos Santos Canabarro (item 3.e). A
profª. Aline Paliga solicitou inclusão com urgência da disciplina descoberta de Eletricidade e
Magne�smo (item 4). Prof. Mateus Fonseca solicitou pedido de prorrogação de afastamento para
doutorado (03/03/18 à 02/03/19) do prof. Reginaldo da Nóbrega Tavares (item 7.b). A profª. Ariane
Ferreira Porto Rosa solicitou inclusão de orientação sobre Estágios Obrigatórios (item 8). O prof.
Leonardo da Silva Oliveira solicitou inclusão do assunto pré-requisito da disciplina Programação de
Computadores (item 9). A profª. Aline Paliga solicitou inclusão do assunto cadeira no colegiado de
Agronomia (item 10) e par�cipação em Programa de Pós-Graduação em Geomá�ca/UFSM – profª.
Angélica Cirolini (item 11). A prof. Gizele Ingrid Gado� solicita inclusão de pauta de Par�cipação no
Projeto: Especialização CTS no Paraguai, (item 12). Foram aprovadas as inclusões. Passando para o item
2, Aprovação da Ata 03/2017. A ata 03/2017 foi aprovada, com uma abstenção. Indo para o item 3 da
pauta, Projetos de Ensino a) Relatório final do projeto Monitoria da disciplina de propriedades �sicas –
coordenador Darci Ga�o, código 462016, relator prof. Daniel Palomino; b) Relatório final do Projeto
Colocando em prá�ca o aprendizado em anatomia e iden�ficação – Coordenador: Darci Ga�o, código
3122015, relator prof. Daniel Palomino; c) Projeto de Ensino - II Semana acadêmica do Curso de
Engenharia Eletrônica – Coordenador: Mateus Beck Fonseca, relator prof. Marcelo Rossi; d) Projeto de
Ensino – II Semana acadêmica do Curso de Controle e Automação – coordenador Marcelo Lemos Rossi,
relator prof. Mateus Beck Fonseca; e) Projeto de Ensino – Desenvolvimento de Material Didá�co para as
aulas prá�cas da disciplina de Antenas – Coordenador: Maiquel dos Santos Canabarro, relator prof.
Mateus Beck Fonseca. Relatórios e projetos foram aprovados por unanimidade. Profª. Aline elogiou o
modelo de parecer do prof. Daniel Palomino e solicitou que ele disponibilize à Câmara. Ficou decidido
que será disponibilizado no site do CEng, aba Câmara de Ensino. Passando para o item Nº4, disciplina
descoberta de Eletricidade e Magne�smo na Engenharia de Petróleo. O prof. Rômulo relatou que
quando assumiu a coordenação da Engenharia de Petróleo foi informado que o prof. Sigmar assumiria a
disciplina de Eletricidade e Magne�smo, turma M1 - 1640200, com 17 alunos, no entanto após o ingresso
do referido professor, foi informado pelo prof. Mateus Fonseca que não seria possível, tendo em vista a
carga horária elevada do prof. Sigmar. Após ampla discussão sobre o assunto, os membros decidiram que
seria verificada a possibilidade de alocar o maior número de alunos na Engenharia Geológica, turma T1 –
1640131, e para os alunos matriculados na turma M1- 1640200 que não conseguirem fazer a
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transferência, com mo�vo jus�ficado, estes terão quebra de pré-requisito nas disciplinas que dependem
da mesma em 2018.1, portanto cursarão o próximo semestre sem prejuízo acadêmico. Seguindo a pauta,
abordando o item Nº5 Padronização das disciplinas do CEng – Áreas, Prof. Aline informou que
atualmente existe uma comissão de áreas – padronização, formada pelos professores: Ângela Azevedo de
Azevedo, Cláudio Manoel Duarte, Gizele Ingrid Gado� e Mateus Fonseca. Após discussão ficou decidido
que será renovada esta comissão, com nova composição formada por cinco docentes: Gizele Gado�,
Maurizio Quadro, Leonardo Oliveira, Mateus Fonseca, e mais um docente do Centro de Engenharias que
será incluído, após consulta por e-mail a todos os docentes, verificando o interesse de par�cipação. Indo
para o item Nº 6 Comissão incumbida de analisar os formulários de solicitações de contratação de
professores efe�vos e subs�tutos do Centro de Engenharias, A profª Aline relatou que existe uma
comissão composta pelos professores: Carlos Eduardo Espinosa, Daniela Arnold Tisot e José Wilson Silva
e recebeu pedido de desligamento da profª. Daniela Tisot e do prof. José Wilson da Silva. Fica decidido à
ex�nção da comissão e a análise dos formulários de solicitações de contratação de professores efe�vos e
subs�tutos do CEng passa para a análise da direção adjunta, profª. Aline Paliga. Passando para o item Nº
7 – a) Solicitação de afastamento para pós-doutorado prof. Luiz Henrique Ronchi, profª Aline Paliga
informou aos membros que o prof. Luiz Ronchi solicitou afastamento para pós-doutorado em
29/03/2018. Após discussão sobre o assunto os membros decidiram aprovar condicionado a dois itens:
aceite de professores que irão subs�tuí-lo até o momento que professor subs�tuto entrar em exercício e
que o professor subs�tuto contratado esteja apto a ministrar a disciplina de Mapeamento Geológico. b)
Solicitação de pedido prorrogação de afastamento para doutorado do prof. Reginaldo da Nóbrega
Tavares, Prof. Mateus Fonseca relatou que o professor Reginaldo Tavares solicitou prorrogação de
afastamento para o doutorado no período de 03/03/2018 a 02/03/2019, com a finalidade de concluir o
curso de doutorado. Após discussão, os membros ra�ficam o parecer do colegiado do curso de
Engenharia Eletrônica, conforme consta na Ata 005/2017 do dia 19/10/2017. Seguindo a pauta, indo para
o item Nº 8 Estágios Obrigatórios, profª. Ariane Ferreira Porto Rosa relatou para os membros da Câmara
situações de alunos do Curso de Engenharia de Produção que solicitam estágios obrigatórios: alguns são
funcionários ou até mesmo proprietários das empresas concedentes de estágio. Também apresenta a
situação de alunos que desejam fazer estágio em outros estados ou fora do país.  Com este informe a
profª. Ariane solicitou parecer de como são os procedimentos nos outros cursos de CEng, com o obje�vo
de regulamentar o estágio obrigatório no Curso de Engenharia de Produção. A respeito de alunos que são
funcionários da empresa, os professores manifestaram-se favoráveis desde que seja fora do seu setor de
trabalho. Em relação ao estágio onde o aluno é proprietário, todos os membros se posicionaram contra
esta situação. E em relação a fazer estágio fora do estado, permitem com regras, mesmo porque a oferta
de estágio para alguns cursos do CEng é mais ampla em outros estados. Passando para o item Nº 9 pré-
requisito da disciplina Programação de Computadores, Prof. Leonardo Oliveira solicitou esclarecimento
sobre pré-requisito da disciplina de Programação de Computadores, tendo em vista que seus alunos
foram informados pelo professor regente que estaria em desacordo. Profª. Aline Paliga informa que
solicitará esclarecimento ao CDTec, unidade que oferece a disciplina ao CEng e que ajudou na
padronização desta área. Seguindo a pauta, abordando o item Nº10, cadeira no colegiado de
Agronomia, a profª. Aline Paliga informou que recebeu memorando do coordenador do Curso de
Agronomia ques�onando se o CEng ainda tem interesse de ocupar a cadeira no colegiado de agronomia,
visto que não oferece mais a disciplina de desenho técnico. Foi decido por unanimidade que o CEng não
tem interesse. Indo para o item Nº 11 Par�cipação em Programa de Pós-Graduação em
Geomá�ca/UFSM – profª. Angélica Cirolini. A profª. Aline Paliga informou que a profª. Angélica Cirolini a
entregou um convite para integrar o grupo de professores que fazem parte do corpo docente do Curso de
Especialização em Geomá�ca/UFSM e que não haveria modificação na sua carga horária, somente ficaria
sob orientação de um candidato para semestre 2018/1. Os membros aprovaram o convite por
unanimidade. Passando para o item Nº 12 Par�cipação na Especialização CTS no Paraguai, a prof. Gizele
Ingrid Gado� informou que foi convidada a par�cipar do programa mencionado acima e comunicou que
não haverá prejuízo em suas a�vidades, salientou que as aulas serão ministradas no Paraguai e que serão
necessários quatro dias no ano. A par�cipação foi aprovada por unanimidade. Seguindo a pauta, indo
para o item 13 Assuntos Gerais, A Profª Aline Paliga comenta que a reunião sobre mapeamento foi
tranquila, não houve dificuldade e três turmas foram abertas. Sobre o calendário 2017/2, Profª Aline
Paliga salienta que os professores não devem concentrar suas aulas no mês de janeiro, pois todo regime
concentrado deve ser excepcional e registrado junto ao COCEPE. Informa que a direção enviará um
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memorando circular reforçando esta situação. A Profª Aline Paliga relembrou a respeito do memorando
recebido sobre a Divulgação Feira do Livro: apresentação dos cursos, regulamentos. Nada mais havendo a
tratar, a Câmara de Ensino encerra a reunião da qual, para constar, eu, Maria Lúcia Gautério da Silva,
lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por ALINE RIBEIRO PALIGA, Diretor Adjunto, em 27/11/2017,
às 15:12, 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 0003346 e
o código CRC 22E32CEF.
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