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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

Aos 23 dias do mês de fevereiro do ano de 2018, às 8:30 horas, na sala 306 do Centro de Engenharias,
localizado na Rua Benjamin Constant n° 989, reuniu-se a Câmara de Ensino da referida unidade, com a
presença dos professores, membros da câmara, conforme lista de presença Sei (0054614) , para tratar a
seguinte pauta: 1) Apreciação da pauta; 2) Aprovação da Ata 02/2018 (0052252); 3)Pedido de
Afastamento para Doutorado - Profa. Clarissa Castro Calderipe Montelli (23110.005487/2018-11); 4)
Vagas docentes; 5) Ofertas 2018/1; 6) Portarias de bancas; 7) Novo Regulamento de Ensino de
Graduação; 8) Assuntos Gerais.  Iniciando a pauta 1) Apreciação da pauta; A profa. Aline Paliga
solicitou a retirada de pauta do item Portarias de Bancas solicitado pela profa. Gizele Gadotti, tendo em
vista que ela não pode comparecer e sinalizou em e-mail este pedido. A pauta foi aprovada com a
retirada. 2) Aprovação da Ata 02/2018 (0052252). A ata foi aprovada sem modificações, com 3
abstenções. 3) Pedido de Afastamento para Doutorado - Profa. Clarissa Castro Calderipe Montelli
(23110.005487/2018-11); A profa. Aline Paliga fez a leitura do pedido de afastamento por 3 anos e
colocou a palavra à disposição. Após ampla discussão, foi feita uma contagem dos professores afastados
na região sul, e fora da região sul,  constatando-se que temos 60% dentro da região e 40% fora. O prof.
Maurízio questionou sobre a norma de afastamentos aprovadas no Conselho, que foi criada para assegurar
direito de saída para os professores que desejam realizar pós-graduação fora da região, não está sendo
cumprida. Tanto nos prazos de submissão e aprovação de afastamentos que estão contidos na norma,
quando as porcentagens. Sugeriu uma revisão da norma de afastamento para pós-graduação. Após
discussões, foi aprovada o pedido de afastamento da professora com 3 abstenções, mediante a vinda de
substituto. Quanto à sugestão de um grupo de trabalho definido pela direção para revisão, foi aprovada
com 4 votos a favor, 3 votos contra e 3 abstenções. 4) Vagas docentes; A profa. Aline Paliga apresentou
em uma planilha, os concursos abertos de 2014 até o ano vigente, conforme as pautas do Cocepe, e dados
fornecidos em reunião com Prof. Paulo Ferreira. Como vaga de exoneração constava as vagas de Gustavo
B. Athayde e Eduardo da Silva Valentti. Com concursos abertos respectivamente dos cursos de Eng
Geológica na área: Geologia Estrutural e Geotecnia e Sondagem e do curso de Geoprocessamento
na Área: Geociências. Com relação as redistribuições, tivemos das professoras Carla Diniz, que retornou
ao curso de origem, e da profa. Natália Lemke, que foi para o curso de Eng. Petróleo, após a discussão
iniciada na antiga gestão e finalizada na gestão atual da direção. Quanto ao falecimento do professor
Amauri, a vaga foi destinada ao curso de Eng. Ambiental e Sanitária, na área Área: Monitoramento e
Controle de Poluição, isso após discussão juntamente com as vagas de aposentadorias dos professores
Karen Adami, Gil Medeiros e Alfredo d'Avila na Câmara de Ensino. Segundo o prof. Paulo Ferreira, com
a aposentadoria da Karen a vaga retornou a unidade. Já a dos professores Gil e Alfredo, entraram no 3:1, 3
docentes se aposentam e uma vaga retorna. Estaríamos então, devendo uma vaga para o banco de vagas.
Assim, com a aposentadoria dos professores Eurico e Rubi, ganharíamos uma vaga, e ficaríamos com duas
vagas em débito com o banco de vagas. As vagas após a discussão ficaram com as áreas: Karen Adami -
área: Estruturas/ NUB, Gil Medeiros - área: Área: Sistemas de Controle/NUB. Com relação à exoneração
da profa. Estela Garcez, a profa. Aline relatou o Memorando-Circular nº 1/2018/COCEPE (0052135), em
que é cobrado uma tomada de decisão da unidade. Após, a palavra foi colocada à disposição. A profa.
Ângela Azevedo defendeu que a vaga de exoneração continuasse voltando para os cursos de origem, uma
vez que as duas exonerações anteriores a da Professora Estela Garcez, foi este o procedimento. Salientou
que diferentemente da vaga de aposentadoria, a exoneração causa maior prejuízo e retorna à unidade
direto. A profa. Maria Laura, prof. Daniel, prof. Robmulo e o prof. Mateus defenderam que sempre se
discutam todas as vagas, tendo em vista, a situação atual das necessidades da unidade, independente da
modalidade de saída. Após ampla discussão, foi colocada em votação o destino de vagas decorrentes de
exoneração, redistribuição, falecimento e aposentadoria.  Com 7 votos a 4 contra, decidiu-se que todas
estas vagas devem ser discutidas neste fórum. Como encaminhamento, na próxima reunião, caso tenham
necessidade, os coordenadores podem levar uma sugestão de área deficitária no CEng para que uma
comissão seja montada, nos mesmos moldes da que emitiu parecer sobre a vaga da profa. Natália Lemke,
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com a direção adjunta e mais dois outros membros, e baseando-se nos dados do cobalto dos últimos
semestres, tragam dados e um parecer à Câmara de Ensino, a fim embasar a decisão dos membros.  5)
Ofertas 2018/1; Foram relatados problemas envolvendo regência de disciplina, turmas descobertas
(Química Geral - Eng Civil). Como encaminhamento, a profa. Aline questionará a CCQFA sobre a turma
descoberta, bem como, fará uma reunião esclarecendo acerca da regência da disciplina de Geologia
Geral. Por falta de tempo, o último item de pauta 6) Novo Regulamento de Ensino de Graduação; não
foi abordado. Nada mais havendo a tratar, a Câmara de Ensino encerra a reunião da qual, para constar, eu,
Aline Ribeiro Paliga, lavrei a presente Ata, que após aprovada, será assinada eletronicamente pela
coordenadora da Câmara de Ensino. 

Documento assinado eletronicamente por ALINE RIBEIRO PALIGA, Professor do Magistério
Superior/Adjunto, em 02/03/2018, às 16:12, 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 0054615 e
o código CRC 61067B20.
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