
 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 

CENTRO DE ENGENHARIAS 

CÂMARA DE ENSINO 

 

ATA Nº3/2017 

 

 

Aos seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, às quatorze horas, na 1 

sala 306 do Centro de Engenharias, localizado na Rua Benjamin Constant nº 989, 2 

reuniu-se a Câmara de Ensino da referida unidade, com a presença dos professores 3 

Aline Ribeiro Paliga, Amilcar Oliveira Barum, Gilson Porciúncula, Romulo Henrique 4 

Batista de Farias, Leonardo da Silva Oliveira, Mateus Beck Fonseca, Maurizio Silveira 5 

Quadro, Gizele Ingrid Gadotti, Marcelo Lemos Rossi, Daniel Munari Vilchez Palomino 6 

e Guilherme Jahnecke Weymar  membros da câmara, para tratar a seguinte pauta: 1) 7 

Aprovação das atas 01/2017 e 02/2017 ; 2) Vaga redistribuição Natália Lemke; 3) 8 

Enade 2017; 4) Projetos de Ensino; 5) Colaborações e ofertas 2017/2; 6) 9 

Padronização das disciplinas do CEng; 7) Comissão incumbida de analisar os 10 

formulários de solicitações de contratação de professores efetivos e substitutos do 11 

Centro de Engenharias. 8) Assuntos Gerais. Iniciando a reunião, a Profª. Aline Paliga 12 

solicitou inclusão dos pedidos de redistribuição Processo 23110.007176/2017-05 13 

Marília Lazarotto; Processo 23110.002636/2017-09 Ingrid Horák Terra (item 9). O 14 

professor Daniel Palomino solicitou inclusão de solicitação de matrícula fora de prazo 15 

em atividade isolada de um egresso do curso de Geoprocessamento (item 10). O 16 

professor Amilcar Barum solicitou a inclusão da disciplina Mapeamento Geológico, 17 

como assunto urgente (item 3). Foram aprovadas as inclusões. Passando para o primeiro 18 

item, 1) aprovação das atas 01/2017 e 02/2017, a Profª. Aline Paliga colocou em 19 

aprovação a ata 01/2017, enviada por e-mail aos coordenadores. A ata 01/2017 foi 20 

aprovada, com uma abstenção. Na sequência, procedeu a leitura da ata 02/2017, que 21 

logo após foi aprovada, com uma abstenção.  2) Vaga redistribuição Natália Lemke; a 22 

Profª. Aline Paliga iniciou o assunto solicitando que o professor Leonardo da Silva 23 

Oliveira relatasse o trabalho da comissão que foi designada para verificar a necessidade 24 

de professores nos cursos da Geológica e Petróleo, composta também pelo professor 25 

Mateus Beck Fonseca. O prof. Leonardo relatou que a comissão chegou a um parecer, 26 

após reuniões com os coordenadores dos dois cursos e direção adjunta, análise da carga 27 

horária dos professores, formações acadêmicas, demandas dos cursos em diversos 28 



semestres, especificidades dos cursos, número de alunos, currículos em outras 29 

universidades e formulário de solicitação de abertura de concurso entregue pelas duas 30 

coordenações. Ressaltou que foi um trabalho árduo, e que chegaram as seguintes 31 

conclusões: os dois cursos possuem professores da área específica ou profissionalizante 32 

ministrando disciplinas básicas, bem como, há a necessidade de reajuste entre estas 33 

disciplinas e de integração com o restante dos professores do CEng que as ministram. 34 

Após, o professor Leonardo informou que a comissão é favorável que a vaga da profa. 35 

Natália Lemke seja destinada a contratação de um Engenheiro de Petróleo, pela 36 

especificidade da área, ressaltando o fato do Centro não ter em seu corpo docente 37 

nenhum profissional com essa formação. A profª. Aline Paliga agradeceu o trabalho da 38 

comissão e colocou a palavra à disposição aos coordenadores dos cursos de Engenharia 39 

Geológica e Petróleo. O prof. Rômulo pediu a palavra e agradeceu o trabalho da 40 

comissão. Após os coordenadores solicitaram algumas informações à comissão e 41 

finalmente foi colocada em votação, sendo aprovado que a vaga será destinada a 42 

contratação de um Engenheiro de Petróleo, com um voto contrário. 3. Mapeamento O 43 

prof. Amilcar Barum informou que não obteve êxito na definição de professores para 44 

ministrar a disciplina Mapeamento Geológico, solicitando uma reunião com a direção. 45 

Relatou que o prof. Laércio, substituto na vaga do professor Leonardo Renner, solicitará 46 

exoneração por problema de saúde. A profª. Aline Paliga solicitará uma reunião com 47 

todos geólogos lotados no CEng para auxiliar na solução da disciplina Mapeamento 48 

Geológico. 4. Enade 2017  A profª. Aline Paliga informou que a procuradora Paula está 49 

à disposição do Centro de Engenharias para a realização de um encontro com os 50 

concluintes que realizarão o Enade 2017. Após discussões sobre o assunto, ficou 51 

decidido realizar um encontro no dia 10 de novembro. 5. Projetos de Ensino  Foram 52 

analisados os seguintes projetos:  Palestra Drones na Agricultura - coordenadora: Gizele 53 

Ingrid Gadotti; Monitoria de Álgebra Linear para os cursos de Engenharias da UFPel – 54 

coordenador: Carlos Eduardo Espinosa (relatório final); Monitorias das disciplinas de 55 

equações diferenciais A e cálculo numérico e aplicações para os cursos de Engenharias 56 

da UFPel – coordenador: Guilherme Weymar (relatório final); Catálogo de Materiais e 57 

Acessórios Moveleiros – coordenadora: Meirelen de Carvalho Lopes (relatório final); 58 

Grupo de estudos: projeto de estruturas com auxílio do computador – coordenador: 59 

Eduardo Costa Couto e Um convite à matemática: Monitoria de Cálculo Diferencial e 60 

Integral para os cursos de Engenharia da UFPel – coordenador: Guilherme Jahnecke 61 

Weymar (relatório final). Todos projetos e relatórios foram aprovados por unanimidade.  62 



6. Colaborações e ofertas 2017/2. A profª. Aline Paliga mostrou a planilha de encargos 63 

de ofertas 2017.2. Relatou a abertura de turmas, ressaltou a dificuldade de visualizar as 64 

disciplinas na pós-graduação e a necessidade da Câmara de Ensino ter conhecimento 65 

dos encargos de professores lotados no CEng em cursos de pós-graduação. Informou 66 

que o prof. Hugo Guedes comunicou à direção que foi convidado para assumir a 67 

coordenação do Departamento de Recursos Hídricos/ALM. Com relação as 68 

colaborações, informou que as cadastra no cobalto mediante o envio do plano de ensino 69 

contendo no cronograma as aulas previstas para o professor colaborador. 7. Pedidos de 70 

Redistribuição Os professores analisaram as disciplinas que foram enviadas pelas 71 

docentes e decidiram negar o pedido de redistribuição, sendo que o CEng não possui 72 

uma vaga para troca, bem como, todas disciplinas mencionadas nos processos possuem 73 

responsável. Foi decidido que o prof. Maurizio consultaria seu colegiado sobre o 74 

interesse em uma redistribuição por parte dos professores para as universidades de 75 

origem das docentes.  8. Solicitação de matrícula fora de prazo em atividade isolada 76 

O prof. Daniel Palomino relatou o Processo 23110.007895/2017-18 (condoc 477372) no 77 

qual o egresso Jorge Luis Andrade Tavares solicita uma matrícula na disciplina 78 

Topografia II, em regime concentrado. O prof. Daniel informou que a disciplina não é 79 

oferecida neste semestre 2017.2. Os membros negaram o pedido por unanimidade. A 80 

reunião foi finalizada sem a conclusão da pauta, por falta de tempo. Nada mais havendo 81 

a tratar, a Câmara de Ensino encerra a reunião da qual, para constar, eu, Aline Ribeiro 82 

Paliga, lavrei a presente ata. Pelotas, seis de outubro de dois mil e dezessete. xxxxxxxxx 83 


