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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

Ata nº 20/2017
Aos vinte e dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, às quatorze horas e trinta
minutos, 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. Alejandro Martins Rodriguez por Prof.ª Diuliana Leandro, Prof. Valmir Risso por Prof.
Rômulo Henrique Batista de Farias, Prof. Leonardo da Silva Oliveira, Prof. Mateus Beck Fonseca, Prof.
Andrea Souza Castro por Maurizio Silveira Quadro, Prof. Amilcar Silveira Barum, o Técnico Rafael Rultz
por Técnico Ricardo Ripoll de Medeiros o Discentes Luiz Alberto Antunes e os professores convidados,
Leandro Fagundes e Merielen Lopes. 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 solicitação de inclusão de pauta: 1.
Solicitação de reconsideração da prorrogação de afastamento do Prof. Reginaldo da Nóbrega Tavares. 2.
Solicitação da retirada de pauta do item 10, solicitado pela Profª Isabela Fernandes Andrade. Item 2
- APROVAÇÃO DA ATA Nº 19/2017. A Senhora Presidente CCE colocou a palavra à disposição para que
os Conselheiros se manifestassem sobre a ata em apreciação. Após, a ata em apreciação foi aprovada por
unanimidade. Item 3 - APRECIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE FÉRIAS REFERENTES AO
EXERCÍCIO 2017 EM PERÍODO LETIVO. A Senhora Presidente do CCE fez os seguintes relatos com
relação as seguintes solicitações de férias em período letivo: 3.1 -  Em função do atraso no começo das
aulas da disciplina de Mapeamento Geológico, o Prof. Adelir Strieder não conseguirá gozar de todos os
dias de férias referentes ao exercício 2017 em janeiro/2018. Dessa forma, solicitou gozá-las na primeira
semana de aulas do semestre 2018/1 e nos dois primeiros dias de aula do semestre 2018/2, além do
período de intervalo entre os semestres. O Prof. David Jocef Debruyne cumprirá as atividades docentes em
sua substituição nesse período. Solicitação aprovada por unanimidade. 3.2 - O Prof. Amilcar Oliveira
Barum solicitou férias em período letivo com o objetivo de instalar o filho em Portugal, onde cursará pós-
graduação. Dessa forma, alterou suas férias para o período compreendido entre 16 de fevereiro e 02 de
março. Foi apresentado pelo professor um cronograma com a previsão de recuperação das aulas.
Solicitação aprovada por unanimidade. 3.3 - Na reunião do Conselho do último dia 08, foi aprovada a
solicitação de férias em período letivo do Prof. Rômulo no período de 26 de março a 1º de abril de 2018.
Porém, o referido  Professor solicitou que o período fosse alterado para de 8 de março a 16 de março, data
anterior ao período de matrículas (período de exames). Após, a solicitação foi aprovada por unanimidade.
Item 4 - APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PÓS-DOUTORADO. A Senhora
Presidente do CCE trouxe para apreciação dos Senhores Conselheiros a solicitação de prorrogação do
afastamento do Prof. Viter Magalhães Pinto pelo período de três meses (de 15/05/2018 a 15/08/2018),
tendo em vista o atraso no tratamento/processamento de dados ocasionado por problemas no equipamento
utilizado no projeto. O Conselheiro Prof. Amilcar Oliveira Barum disse que o Colegiado do Curso de
Engenharia Geológica foi favorável a solicitação da  prorrogação do afastamento, considerando que o
contrato do professor substituto seja prorrogado nesse período. A Senhora Presidente informou que a
solicitação também foi aprovada em reunião da Câmara de Ensino. Após, os Senhores Conselheiros
aprovaram por unanimidade o parecer favorável do Colegiado do Curso e da Câmara de Ensino. Item 5
- APRECIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES PARA ATUAÇÃO NOS
LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA NO ENSINO – A Senhora Presidente do CCE trouxe ao
conhecimento dos Senhores Conselheiros a solicitação do Prof. Leonardo Rohde, referente a contratação
de dois servidores técnico-administrativos para atuarem nos Laboratórios de Informática do CEng. Falou
da necessidade de ter técnicos nos laboratórios de Informática da unidade, tendo em vista que os serviços
de manutenção e instalação de softwares vinha sendo desenvolvido por bolsistas acompanhados
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por professores. Após ampla discussão, os Senhores Conselheiros aprovaram a criação de uma comissão
específica para fazer um levantamento das demandas de técnicos em laboratórios. Em seguida, a comissão
foi composta e aprovada com os seguintes nomes: Prof. Daniel Munari Vilchez Palomino, Prof. Carlos
Eduardo Espinosa e a Técnica de Laboratório Cintia Boldt Souza. Item 6 - PERMUTA DE PRÉDIOS
ENTRE CCQFA (CONDE DE PORTO ALEGRE) E CENG (CAMPUS CAPÃO DO LEÃO),
INTERMEDIADA PELA PROPLAN. A Senhora Presidente fez o relato sobre o contato mantido com o
Prof. Rui Zambiasi para retomar o assunto sobre o interesse na permuta de prédio conforme informe na
reunião do dia 08/12/2017, Ata nº 18/2017/CCE. Disse que o Pró-Reitor Otávio Peres, chamará uma
reunião com a Direção do CEng e a Direção do CCQFA para tratar desse assunto. Para tanto, precisa levar
a manifestação da unidade sobre o interesse ou não da permuta do espaço. Ressaltou que recebeu um
documento do Prof. Carlos Antonio da Costa Tillmann solicitando a transferência dos bens patrimoniais
pertencentes ao Laboratório de Práticas Mecânicas, que atualmente ocupa o prédio 33, para uma área
localizada nas proximidades do CEng/Cotada. No entanto, os Senhores Conselheiros mostraram a
preocupação na desvantagem que o CEng poderá ter em trocar um prédio em perfeitas condições de uso
por um prédio que corre o risco de desmoronamento e sem condições de uso imediato. Sugeriram a
consulta sobre apoio da Reitoria para reforma do prédio localizado no Curso de Engenharia Industrial
Madeireira. Item 7 - SEMANA INTEGRADA DO CENTRO DE ENGENHARIAS - A Senhora
Presidente do CCE passou a palavra ao Conselheiro Acad. Luiz Alberto Antunes para manifestação. O
Conselheiro trouxe ao conhecimento dos Senhores Conselheiros que o Conselho dos DAs esta
organizando para a terceira semana de abril, dias 9,10 e 11, uma recepção integrada aos calouros dos
Cursos do Centro de Engenharias. Disse que o projeto será apresentado oportunamente à Direção do CEng
e que o mesmo tem por objetivo agregar os novos alunos aos demais, dar informações específicas de cada
curso e promover integração dos alunos ingressantes com os veteranos. Solicitou ao Conselho do Centro a
possibilidade da liberação dos alunos para participarem do evento nos dias 9 e 10/04 no período da tarde e
dia 11/04 no período da noite. O Conselheiro Prof. Mateus Beck Fonseca manifestou-se no sentido de
enaltecer a iniciativa dos DAs em promover um evento que mostre que os curso não são isolados. Após, os
Senhores Conselheiros sugeriram levar a proposta à Câmara de Ensino. Item 8 - REDAÇÃO DE CARTA
À ORGANIZAÇÃO DA SIIEPE - Prof. Maria Laura Gomes Silva da Luz. Aprovou-se a retirada de pauta
desse item. Item 9 - DEFINIÇÃO DE ILHAS DE IMPRESSÃO NO CENTRO DE ENGENHARIAS -
COTADA, ALFÂNDEGA E CONDE DE PORTO ALEGRE. A Senhora Presidente do Conselho do CCE
trouxe ao conhecimento dos Senhores Conselheiros que, conforme informação obtida em reunião do
Fórum de Diretores e trazidas para a reunião do Conselho do CEng em setembro/2017, desde 2016 a
UFPel está associada a UFSC e a UFRGS para uma nova proposta com o intuito de concepção de
impressora compartilhada. Disse que é necessário fazer um  levantamento das impressoras existentes,
buscando evidenciar o modelo com maior número de unidades disponíveis no CEng com o intuito de
solicitar contrato para manutenção. Além disso, é necessário definir o número de impressoras
compartilhadas necessário na Unidade (na reunião do Fórum de Diretores informou-se que o Prof. Julio
Carlos Balzano de Mattos, coordenador de Tecnologia da Informação, colocou-se à disposição
para auxiliar tecnicamente na definição do número de impressoras). A ideia da Universidade é recolher as
impressoras menores, que irá redistribuí-las. Os Senhores Conselheiros gostaram do projeto, porém,
questionaram quantas impressoras serão instaladas em cada unidade. A Senhora Presidente irá entrar em
contato com o Prof. Julio para trazer essa informação aos Conselheiros. Item 10 - SOLICITAÇÃO DE
RECONSIDERAÇÃO DO PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO AFASTAMENTO. A Senhora Presidente
do Conselho trouxe para apreciação dos Senhores o pedido de reconsideração da prorrogação do
afastamento para doutorado do Prof. Reginaldo da Nóbrega Tavares. A solicitação foi reavaliada e
aprovada nos Colegiados dos Cursos de Engenharia de Controle e Automação e Engenharia Eletrônica e
pela Câmara de Ensino, baseados na existência de professor substituto. Após, os Senhores Conselheiros
acompanharam a decisão do Colegiado e da Câmara de Ensino, que foi pelo parecer favorável a
prorrogação de afastamento para pós-graduação do Prof. Reginaldo Nóbrega Tavares, com quatro (4)
abstenções. Item 11 - INFORMES. 11.1 - A Conselheira Prof. Aline Ribeiro Paliga trouxe ao
conhecimento dos Senhores Conselheiros que recebeu  telefonema do Prof. Carlos Antonio da Costa
Tillmann em 21/12/2017 manifestando sobre a necessidade do CEng encaminhar, até o dia 22/12/2017,
dois nomes de professores para a representação do CENG/UFPel na Câmara Especializada de Geologia e
Engenharia de Minas (CGEM) a partir de Janeiro de 2018. Diante dessa informação, a Conselheira Profª
Aline Ribeiro Paliga tentou entrar em contato com o CREA para consultar a necessidade da urgência do
envio desses nomes, visando viabilizar consulta aos interessados da Unidade em representá-la. Porém, o
Curso de Engenharia Geológica/CEng apresentou, como indicados aprovados entre seus pares, os nomes
dos professores Adelir Strieder como titular e Luis Eduardo Silveira da Mota Novaes como suplente. Após
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a Senhora Presidente do Conselho colocou os nomes dos referidos professores em apreciação dos
Conselheiros, os quais foram aprovados com uma abstenção.  11.2 - A Senhora Presidente do Conselho do
Centro, trouxe aos Senhores Conselheiros a seguinte informação sobre a disciplina de Mídias Interativas:
A Disciplina de Mídias Interativas, ministrada pela Profa. Regina Trilho Otero, permanecerá com origem
no CEng, pois conforme orientação do Prof. Rafael Vetromille Castro, neste momento, não é possível
transferir para o programa de Educação em Ciências e Matemática da FAE. O Prof. André (Coordenador
do Curso) irá responder a solicitação feita pelo CEng via SEI de alteração da Unidade de oferta da
disciplina, justificando a situação. 11.3 - Cortinas e Persianas no prédio da Justiça do Trabalho: a servidora
Suelem Aires, da Seção de Alocação e Compartilhamento de Espaços (SACE), informou em 19/12/2017
que o processo de pregão de cortinas e persianas será montado até o reinício das aulas. Para amenizar o
problema da claridade, foi solicitado à SuInfra que, no período de férias acadêmicas, sejam colocados
papéis pardos nos vidros das janelas das salas de aulas. 11.4 -  O Conselheiro Prof. Gilson Simões
Porciúncula trouxe informação sobre as reuniões da Comissão de revisão do Regimento Interno do CEng.
Disse que já definiram o processo de divulgação dos temas abordados e criaram um processo no SEI. 11.5
- O Conselheiro Luiz Alberto Antunes solicitou a palavra para agradecer e parabenizar o CCE. Disse que
foi um ano com contratempos, mas, com saldo positivo. Finalizou ressaltando a seriedade que o Conselho
do Centro trata as questões do CEng. 11.6 -  O Conselheiro Prof. Leonardo da Silva Oliveira manifestou-
se no sentido de agradecer aos colegas sobre a paciência em ouvi-lo durante suas manifestações no
Conselho. Disse que foi uma grande satisfação integrá-lo como Conselheiro. 11.7 - A Senhora Presidente
do Conselho do Centro saudou aos colegas eleitos para integrarem a CPPD no Biênio 2018-2019, Profª
Maria Laura Gomes Silva da Luz como representante titular da Classe E, Prof. Wolmer Peres como
representante suplente da Classe E e o Prof. Guilherme Höehr Trindade como representante titular na
Classe A, desejando-lhes sucesso. Informou aos Conselheiros que o RAAD/2017 já esta aberto para o
preenchimento. Finalizou agradecendo aos Conselheiros, em especial ao Prof. Leonardo da Silva Oliveira,
que provavelmente participa de sua última reunião como Coordenador do Curso de Engenharia Industrial
Madeireira. 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, 22 de dezembro de 2017.

Documento assinado eletronicamente por LAURECI LANE ARAUJO SILVA, Secretária, Centro de
Engenharias, em 26/02/2018, às 08:49, 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 26/02/2018, às 09:14, 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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