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ATA DE REUNIÃO

Aos dezessete dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, às quatorze horas, na sala 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, Gilson Porciúncula, Romulo
Henrique Batista de Farias, Maurizio Silveira Quadro, Marcelo Lemos Rossi, Daniel Munari Vilchez
Palomino, Ângela Azevedo de Azevedo, Leonardo da Silva Oliveira, Gizele Ingrid Gadotti e Carlos Eduardo
Espinosa, membros da câmara, para tratar a seguinte pauta: 1) Apreciação da pauta; Pauta foi aprovada sem
inclusões. 2) Aprovação da Ata 04/2017; Após pequenas correções, a ata foi aprovada por unanimidade. 3)
Situação PPCs cursos de graduação do CEng; A profa. Aline Paliga questionou sobre quais PPCs não
estavam aprovados no COCEPE ainda, e qual a situação geral dos Projetos Pedagógicos, tendo em vista que
iniciaremos um novo estudo para possível padronização de disciplinas no CEng. Houve ampla discussão
sobre as etapas de aprovação e dificuldades encontradas.  4) Pedido de Redistribuição – André Luiz Radunz 
Processo 23110.100270/2017-24; A profa. Aline Paliga apresentou o pedido de redistribuição do docente
André. Após ampla discussão e análise do perfil do candidato, a solicitação foi apreciada. Os membros da
Câmara de Ensino são desfavoráveis à redistribuição (7 votos desfavoráveis e 1 abstenção). O CEng não
dispõe de vaga e não há interesse no perfil do candidato.   5) Comissão Padronização das disciplinas do
CEng – Áreas; A profa. Aline Paliga informou que os seguintes professores enviaram e-mail demonstrando
interesse em compor a comissão: Guilherme Trindade Höehr, Claudia Fernanda Lemons e Silva, Rúbia
Flores Romani, Alejandro Martins Rodriguez, Antonio Alves da Silva Junior, Everton Anger Cavalheiro e
Márcia Rosales Smich. Os membros da Câmara de Ensino decidiram que o critério de desempate deveria ser
o professor mais antigo na carreira de magistério conforme Regulamento da UFPel. Portanto a profa. Márcia
Rosales Simch irá participar da Comissão de incumbida para o estudo das áreas de conhecimento e
padronização das disciplinas dos PPCs dos cursos do CEng.  6) Ofertas 2018/1; A profa. Aline Paliga
apresentou o calendário acadêmico 2018 e propôs a implementação de uma pré-matrícula com o objetivo de
determinar a demanda de ofertas e reofertas dos cursos do CEng. A proposta foi aceita. Após, foi
determinado um calendário para atender os prazos estabelecidos considerando as férias coletivas em janeiro.
CALENDÁRIO: 24/11 Lançamento da pré-matrícula - 07/12 Fechamento da pré-matrícula - 22/12 Última
reunião para ofertas 2018/1 - 05/02 Retomada das atividades - 09/02 Pedidos ofertas - 16/02 Respostas
ofertas - 23/02 Prazo final para digitação das ofertas. 7) Termo de Concordância profa. Ariane Ferreira
candidatura ao edital 001/2017 Programa de Mestrado em Ciências Ambientais; O pedido da profa. Ariane
foi relatado e aprovado por unanimidade.  8) Pedido de afastamento para doutorado prof. Antônio Alves na
Alemanha; O pedido do prof. Antônio Alves foi relatado pelo prof. Romulo Farias, com aprovação do
colegiado, conforme ata 07/17/COLEGIADO ENG PETRÓLEO. Os membros foram favoráveis por
unanimidade à aprovação do afastamento condicionada a indicação de professores responsáveis pela não
interrupção das aulas.  9) Regimes concentrados para formandos da Engenharia de Petróleo e disciplinas da
profa. substituta Larissa Pinheiro Costa; O professor Romulo relatou a necessidade de Regime Concentrado
para alunos formandos 2017/2 e para as disciplinas da professora Larissa, tendo em vista, a volta do
professor afastado Giovani Matte Cioccari.  10) Greve de TAEs; A profa. Aline Paliga indicou uma ação
conjunta dos coordenadores de curso e questionou: quais serviços são emergenciais e quais serão adiados até
a finalização da greve dos técnicos em administração. Ficou decidido que somente serviços para formandos
serão mantidos e realizados pelos coordenadores. Demais serviços serão suspensos, como aproveitamentos
de disciplinas e atestados, que deverão ser mantidos em posse dos alunos e apresentados ao colegiado ou à
perícia após o período de greve. 11) Assuntos Gerais.  A profa. Aline Paliga solicitou que o Colegiado da
Engenharia de Produção se manifeste sobre o pedido de renovação do prazo por mais de um ano do concurso
referente ao Edital 040/2016 para Professor Efetivo Proc. nº 23110.006563/2015-542/12/2017. 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.

 

https://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=817&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000427&infra_hash=eda9e0050630c068cdaf20262303f6f49f63f495a1072c5d8f22a24cc0bead37
https://maps.google.com/?q=040/2016&entry=gmail&source=g


 

Documento assinado eletronicamente por ALINE RIBEIRO PALIGA, Professor do Magistério
Superior/Assoc./Tit., em 15/12/2017, às 09:38, 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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