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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

Ata nº 16/2017
Aos vinte e quatro 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 o Conselho
do Centro de Engenharias, convocado e presidido pela Professora Isabela Fernandes Andrade, Diretora do
Centro, com as presenças dos seguintes Conselheiros: Prof.ª Aline Ribeiro Paliga, Prof.ª Ângela Azevedo
de Azevedo, Prof. Gilson Simões Porciúncula, Prof. Daniel Munari Vilchez Palomino, Prof. Darci Alberto
Gatto, Prof.ª Diuliana Leandro, Prof.ª 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, o Técnico Ricardo Ripoll de Medeiros e os Discentes Vinicius C. Taborda e
Racquel Knust Domingues por Wesley Staniswaff Jablonski. 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 com as seguintes inclusões: 1-
Relatório parcial da CAEP referente aos 18 meses do Estágio Probatório do Prof. Christiano Avila; 2.
Apreciação do Relatório de atividade remunerada da Profa. Gizele Ingrid Gadotti; 3. Uso do saguão do
CEng, solicitados pela Profª Isabela Fernandes Andrade; 4. Apreciação da lista tríplice para coordenador e
coordenador adjunto para o Curso de Engenharia Industrial Madeireira, solicitado pelo Prof. Leonardo da
Silva Oliveira. 5. Ilha de impressão no CEng, solicitado pela Profª Maria Laura Gomes Silva da Luz e a
solicitação da retirada da pauta do item 4 - Solicitação de prorrogação para conclusão do Doutorado da
Profª Aline Soares Pereira, por falta de documento no processo. Item 2 - APROVAÇÃO DA ATA Nº
15/2017. A Senhora Presidente CCE colocou a palavra à disposição para que os Conselheiros se
manifestassem sobre a ata em apreciação. Houve uma restrição com relação ao uso da denominação para o
prédio do Centro de Engenharias ser denominado de "antiga Cotada" pela Conselheira Prof.ª Gizele Ingrid
Gadotti que, após ampla discussão, surgiram duas propostas para a denominação do CEng. Proposta 1 -
Centro de Engenharias - Cotada. Proposta 2 - Centro de Engenharias. Colocadas em votação, a proposta 1
foi aprovada por maioria dos Conselheiros, contra 3 votos para a proposta 2 e uma abstenção. A partir
dessa aprovação, os prédios do Centro de Engenharias passaram a serem identificado como, Centro de
Engenharias - Cotada; Centro de Engenharias - Alfândega; Centro de Engenharias - Conde de Porto
Alegre. Após, a ata em apreciação foi aprovada por unanimidade. Item 3 - DECLÍNIO DO PEDIDO DE
AFASTAMENTO PARA PÓS-DOUTORADO. A Senhora Presidente do CCE trouxe para ciência dos
Senhores Conselheiros o e-mail encaminhado pelo Prof. Luiz Henrique Ronchi, no qual solicita a retirada
de pauta do pedido de afastamento para a realização de pós-doutorado em 2018. Disse que, em acordo
com os colegas pesquisadores da UFRGS, continuará trabalhando à distância. Justificou sua decisão
devido a não contemplação de bolsa e o investimento pessoal e econômico que teria que fazer. O
Conselheiro Prof. Mateus Beck Fonseca manifestou-se no sentido de alertar que, para os próximos pedidos
de afastamento, questionar ao solicitante se realmente tem certeza de sair nas condições apresentadas. Os
Senhores Conselheiros acolheram a decisão do Professor. Item 4 - SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO
PARA CONCLUSÃO DO DOUTORADO - PROFA. ALINE SOARES PEREIRA. Esse item foi
aprovado a retirada de pauta para aguardar a inclusão da documentação necessária ao processo. Item 5
- SOLICITAÇÃO DE AFASTAMENTO PARA DOUTORADO. A Senhora Presidente do CCE colocou
em apreciação dos Senhores Conselheiros a solicitação do Prof. Antonio Alves da Silva Junior de
afastamento para realização de doutorado pleno na Universitat Stuttgart, Alemanha, no período de 26 de
março de 2018 a 26 de março de 2021, em decorrência da  aprovação no Programa Conjunto de Bolsas de
Doutorado na República Federal da Alemanha 2017/2018. Por ter sido atendida todas as exigências das
Normas de afastamento do CEng, os Senhores Conselheiros aprovaram por unanimidade a solicitação de 
afastamento do Professor. Foi manifestada a necessidade de contratação de um professor substituto
durante o período de afastamento do Prof. Antonio Alves da Silva Junior. Item 6 - SOLICITAÇÃO DE
AFASTAMENTO TEMPORÁRIO PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA FASE DO PROGRAMA DE
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INOVAÇÃO ABERTA DA EMPRESA FIBRIA. A Senhora Presidente trouxe para apreciação dos
Senhores Conselheiros o convite da Empresa Fibria Insight ao Prof. Gabriel Valim Cardoso para participar
da segunda fase do Programa e Inovação Aberta, realizado pela referida Empresa no período de 20 de
novembro a 01 de dezembro de 2017, na qual, teve seu projeto selecionado. Disse que, na solicitação de
afastamento do Professor, ficou claro como ocorrerá o andamento de suas disciplinas no período proposto,
tendo em vista que a primeira semana coincide com a semana da 3ª SIIEPE e, nos dias 28 e 29/11, as
disciplinas contemplam aulas práticas desenvolvidas em Laboratório já detalhadas em aula anterior, as
quais serão executadas pelos alunos das disciplinas com supervisão da Técnica de Laboratório Cintia
Boldt. O Conselheiro Prof. Leonardo da Silva Oliveira manifestou-se dizendo que a Fibra é uma empresa
brasileira líder mundial na produção de celulose de eucalipto a partir de florestas plantadas, preocupada na
construção de soluções transformacionais para uma sociedade mais justa e sustentável. Após, os Senhores
Conselheiros parabenizaram o Prof. Gabriel por fazer parte da Inovação Aberta da Fibria, aprovando por
unanimidade a solicitação de afastamento. Item 7 - APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO PARCIAL DA
CAEP REFERENTE AOS 18 MESES DE ESTÁGIO PROBATÓRIO. 7.1 - A Senhora Presidente do CCE
fez o relato dos seguintes processos: processo Nº 23110.007958/2016-55 de estágio probatório do Prof.
Marcelo Schramm. Após análise, e por ter sido aprovado com média final acima de 70%, o referido
processo foi aprovado por unanimidade. 7.2 - Processo nº 23110.002410/2016-19 de estágio probatório do
Prof. Christiano Martino Otero Avila. Após análise e por ter sido aprovado com média final acima de 70%,
o referido processo foi aprovado por unanimidade. Item 8 - COMISSÃO RESPONSÁVEL PELO
PROCESSO ELEITORAL PARA REPRESENTANTE DOS DOCENTES, TÉCNICO-
ADMINISTRATIVOS E DISCENTES NO CONSELHO DO CENTRO DE ENGENHARIAS. O
Conselheiro Prof. Robson Andrezza, Presidente da Comissão Eleitoral para a escolha de representantes no
CCE,  informou que não conseguiu convocar os membros da Comissão para dar inicio aos trabalho por
estar envolvido em muitas atividades, sugerindo a escolha de outro presidente. A Senhora Presidente do
Conselho do Centro então, colocou em apreciação dos Senhores Conselheiros a indicação de um nova
membro para a presidência da Comissão. Ficou aprovado a indicação do nome do Prof. Alejandro Martins
Rodriguez -Titular Presidente e da Profª Diuliana Leandro - Suplente. Item 9 - COMISSÃO
RESPONSÁVEL PELA REVISÃO DO REGIMENTO DO CENTRO DE ENGENHARIAS. A Senhora
Presidente colocou a palavra a disposição do Presidente da Comissão para manifestação. O Conselheiro
Prof. Gilson Simões Porciúncula relatou que na primeira reunião da Comissão foram discutidos os
seguintes pontos: das atribuições da Comissão - Metodologia de modificação de texto; Metodologia
estrutural de modificação de texto; Cronograma de trabalho; Formas de divulgação/participação do
trabalho da comissão que será a partir de cartazes, sites, facebook e divulgação em salas de aula; Formas
de consulta a comunidade, que ocorrerão através de reuniões, assembleias, urnas de sugestões e formulário
online. Também foi apresentado o cronograma de execução de trabalhos, com clonclusão prevista para
Agosto de 2018. Após, o trabalho da Comissão foi parabenizado e aprovado por unanimidade. Item 10 -
SOLICITAÇÃO À PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA PARA A INSTALAÇÃO DE GRADES
NO CENTRO DE ENGENHARIAS. A Senhora Presidente do CCE trouxe para ciência dos Senhores
Conselheiros que, em decorrências de atos de vandalismos e tentativas de arrombamento da porta de
acesso ao prédio do Centro de Engenharias, todas com registros efetuados nos órgãos competentes,  e
considerando que as Câmeras de vídeomonitoramento não tem inibido atos de vandalismo no prédio e
constrangimento aos funcionários de portaria, solicitou à Superintendência de Infraestrutura, por meio do
Memorando n. 110/17-CEng (489) a reconsideração da possibilidade de ter um vigilante e a instalação,
com urgência, de grades na porta de acesso e nas janelas do prédio. Disse que, em resposta ao solicitado,
por meio do Memorando nº 146/17/SUINFRA (7092), a Superintendência de Infraestrutura informou a
autorização da confecção das grades pela PROPLAN, somente aguardando recursos orçamentários para a
compra de material de serralheria junto à pregão vigente efetuado pela PRAINFRA. Com relação ao
vigilante, reiterou o fato de estar em fase de elaboração de termo de referência para contratação de vigias,
no qual, o prédio do Centro de Engenharias - Cotada será contemplado. A Conselheira Profª Angela
Azevedo de Azevedo parabenizou a Direção pela conquista  de um vigia para o prédio. O Conselheiro
Prof. Gilson Simões Porciúncula sugeriu a solicitação da permissão para o vigia monitorar a Câmera
instalada no prédio.   Item 11 - RUÍDO ELEVADO NOS CORREDORES DO CENG. A Senhora
Presidente trouxe para apreciação dos Senhores Conselheiros o Oficio nº 01/17-Profª Ângela Petrucci
Vasconcelos, no qual relata a frequente perturbação do silêncio durante o período de aula por grupos de
alunos que ficam aguardando seus professores nos corredores do prédio. Relata também, que
está enviando sugestão para um melhor aproveitamento do espaço do saguão, colocando-se a disposição
para colaborar. Após ampla discussão sobre esse tema, os Conselheiros aprovaram em programar uma
campanha de conscientização de respeito de todos (servidores e discentes) para todos (servidores e
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discentes) no Centro de Engenharias. Item 12 -  COMISSÃO - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DAS
UNIDADES ACADÊMICAS. A Senhora Presidente do CCE trouxe ao conhecimento dos Senhores
Conselheiros que agendou uma reunião com os membros da comissão incumbida para a elaboração do
PDU do Centro de Engenharias constituída pela Portaria 06 de 09 de março de 2017, em 26 de outubro do
corrente ano, porém, só compareceu a Profª Gizele Ingrid Gadotti. Em vista disso, e considerando que, o
presidente da comissão deve ser o Diretor da Unidade, consultou aos membros presentes na reunião o
desejo de permanecer ou não na referida Comissão. Permaneceu o Prof. Amilcar Oliveira Barum e a Prof.ª
Gizele Ingrid Gadotti. Entrou no lugar do Prof. Cláudio Manoel da Cunha Duarte a Profª Isabela
Fernandes Andrade , no lugar do Tec. Adm Ricardo Rippol de Medeiros o Tec. Adm. Rafael Reicholz
Rutz e no lugar do Acad. Luiz Alberto Antunez a Acad. Ana Carolina Cespedes. Item 13 - RESPOSTA
AOS QUESTIONAMENTOS SOBRE ART DE CARGO OU FUNÇÃO - EXERCÍCIO DA DOCÊNCIA.
A Senhora Presidente do CCE trouxe ao conhecimento dos Senhores Conselheiros a resposta do despacho
da Direção anexado no Processo nº 23110.100580/2017-49 SEI nº 0003723  no qual, informa que a dúvida
exposta no Memo. 111/17 - CEng, não foi respondida. No entanto, o parecer da PROGEP reafirma o
despacho anterior de que, nem o Reitor e nem o Pró-Reitor de Gestão de Pessoas da UFPel estão
respaldados por lei para assinar a ART nos termos da consulta formulada pelo CEng. Diante desse parecer,
os Conselheiros propuseram que a Direção convide o Reitor e o Pró-Reitor de Gestão de Pessoas para uma
reunião com os Conselheiros. Item 14 - RESPOSTA DA GESTÃO SOBRE VAGA ORIGINADA A
PARTIR DA APOSENTADORIA DO SERVIDOR ANDRÉ VICTÓRIA. A Senhora Presidente do
Conselho do Centro trouxe ao conhecimento dos Senhores Conselheiros o parecer do Reitor Prof. Pedro
Rodrigues Curi Hallal, anexado ao Processo nº 23110.100824/2017-93 (0002786) dia 13/11/2017, no qual,
diz estar ciente da demanda do Centro de Engenharias e que ,tal demanda será considerada nas futuras
alocações de técnicos -administrativos. Disse que naquele momento foi necessário tomar uma decisão, e
que a situação de fechamento do PROASA é mais urgente. Item 15 - PEDIDO DE REDISTRIBUIÇÃO –
ANDRÉ LUIZ RADUNZ. A Senhora Presidente do Conselho do Centro colocou em apreciação dos
Senhores Conselheiros a solicitação de redistribuição do André Luiz Radunz para o Centro de
Engenharias. Disse que o parecer da Câmara de Ensino foi desfavorável à solicitação, com a justificativa
de não ter interesse no perfil do solicitante, bem como a inexistência de vagas. Após, os Conselheiros
aprovaram o parecer da Câmara de Ensino. Item 16 - GREVE DOS SERVIDORES TÉCNICO -
ADMINISTRATIVOS. A Senhora Presidente do  Conselho do Centro colocou a palavra a disposição dos
Conselheiros para manifestarem-se a respeito da greve dos servidores Técnicos- Administrativos. Após
ampla discussão, ficou definido que as atividades dos servidores em greve ficarão suspensas até o final do
movimento grevista. Porém, as atividades relacionadas aos estágios probatórios, Câmara de Pesquisa,
Câmara de Extensão e Câmara de Ensino, terão continuidade. Os processos deverão ser encaminhados
para o e-mail dos Coordenadores ou Presidentes de Comissões para as providências que se fizerem
necessárias. Também ficou aprovado pelos Conselheiros que nas reuniões de Colegiados e Câmaras será
indispensável a presença de um secretário para lavrar a ata da reunião, mesmo que esta ocorra em horário
inverso ao horário do servidor. A Senhora Presidente do CCE, diante dessa aprovação, irá chamar os
técnicos envolvidos nessas atividades para uma reunião. Os itens 17 e 19 foram aprovados a retirada de
pauta.  Item 18 - APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES REMUNERADA. A Senhora
Presidente do Conselho do Centro colocou em apreciação dos Senhores Conselheiros o Processo nº
23110.1011807/2017-73 que inclui o relatório apresentado pela Profa. Gizele Ingrid Gadotti, referente a
palestra intitulada Ética Profissional, ministrada no dia 17 de outubro de 2017 na Sociedade de
Engenheiros e Arquitetos de Rio Grande, na cidade de Rio Grande. Após análise da documentação
anexada ao processo, entendeu-se que o relatório apresenta as atividades realizadas, bem como demonstra
a contrapartida gerada à Universidade a partir desta atividade esporádica, sendo aprovado por
unanimidade. Item 20 - HOMOLOGAÇÃO DA LISTA TRÍPLICE - CEIM. Processo nº
23110.102049/2017-19 referente ao resultado da consulta para eleição de Coordenador e Coordenador
Adjunto para o Curso de Engenharia Industrial Madeireira. A Senhora Presidente do Conselho do Centro
colocou em apreciação dos Senhores Conselheiros o resultado da composição da lista tríplice para os
cargos de  Coordenador e Coordenador Adjunto do Curso de Engenharia Industrial Madeireira. Para
Coordenador, candidataram-se a Profª. Merielen de Carvalho Lopes, a Profª Maria Laura Gomes da Luz e
o Prof. Rafael Beltrame. A Profª. Merielen de Carvalho Lopes obteve cinco (5) votos, a Profª Maria Laura
Gomes da Luz um (1) voto e Prof. Rafael Beltrame um (1) voto. Para Coordenador Adjunto candidataram-
se o Prof. Gabriel Valim Cardoso, a Profª. Maria Laura Gomes da Luz e o Prof. Rafael Beltrame. Após
a votação, o Prof. Gabriel Valim Cardoso obteve cinco (5) votos, a Profª. Maria Laura Gomes da Luz um
(1) voto e Prof. Rafael Beltrame (1) um voto. Após, os Conselheiros aprovaram por unanimidade a
composição da lista tríplice. Item 21 - INFORMES. A Senhora Presidente do Conselho do Centro
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comentou sobre a intensa participação dos Cursos do Centro de Engenharias na Mostra dos Cursos de
Graduação da UFPel e na Semana Integrada de Inovação, Ensino, Pesquisa e Extensão da
Universidade e parabenizou a todos os envolvidos nos eventos. Solicitou novamente que os cursos
encaminhassem a lista com nome e número de matrícula dos alunos que participaram da Mostra para fins
de solicitação da emissão de atestados pela Pró-Reitoria de Ensino. 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, 24 de novembro de 2017.

Documento assinado eletronicamente por LAURECI LANE ARAUJO SILVA, Secretária, Centro de
Engenharias, em 11/12/2017, às 08:12, 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 ISABELA FERNANDES ANDRADE, Diretora, Centro de
Engenharias, em 11/12/2017, às 09:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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