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Aos vinte e oito dias do mês de março do ano de 2018, às quatorze horas, na sala do Conselho 
do Centro de Engenharias, no prédio localizado na Rua Benjamin Constant, número 989, 
reuniu-se extraordinariamente 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. 
Carlos Eduardo Espinosa, Profª Ariane Ferreira Porto por Prof. Gilson Simões Porciúncula, 
Prof. Daniel Munari Vilchez Palomino, Prof. Luciano Anaker Leston por Prof. Darci Alberto 
Gatto, Prof.ª Diuliana Leandro, Prof.  Prof.ª Gizele Ingrid Gadotti, Profª Merielen de Carvalho 
Lopes, Prof.ª Maria Laura Gomes Silva da Luz, Prof. Mateus Beck Fonseca e os Acadêmicos 
Vinicius Taborda por Luiz Alberto Antunes, Wesley Staniswaff Jablonski e Marina Jordan 
Martins por Monara Maciel Pereira. 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 a seguinte 
solicitação de inclusão de pauta: 1 - Treze (13) pareceres da câmara de ensino solicitados pela 
Profª Aline Ribeiro Paliga. 2 - Espaço físico para professores solicitado pelo Prof. Daniel 
Munari Vilchez Palomino. Item 2 - APROVAÇÃO DA ATA Nº 02/2018 - SEI - 0067265 -
 23110.003859/2018-66. A Senhora Presidente CCE colocou a palavra à disposição para que 
os Conselheiros se manifestassem sobre a ata em apreciação. Após, a Ata nº 02/2018 foi 
aprovada com duas abstenções de Conselheiros que não participaram da reunião anterior. Item 
3 - APRECIAÇÃO DA APROVAÇÃO AD REFERENDUM AO CONSELHO DO CENTRO 
DE ENGENHARIAS SOBRE O CANCELAMENTO DO PEDIDO DE ABERTURA DE 
CONCURSO PÚBLICO PARA A ÁREA DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO - PROCESSO 
23110.105053/2017-21 E, AINDA, O APROVEITAMENTO DE CANDIDATA APROVADA 
EM CONCURSO PÚBLICO - PROCESSO 23110.012358/2018-71. A Senhora Presidente do 
Conselho do Centro justificou a aprovação ad referendum do CCE e, após passou a palavra à 
Conselheira Profª Ariane Ferreira Porto a qual, fez o seguinte relato: Conforme aprovação ad 
referendum do Coordenador do Curso de Engenharia de Produção foi solicitado o cancelamento 
do pedido de abertura de concurso público para a Área de Engenharia de Produção - 
processo 23110.105053/2017-21 tendo em vista, a possibilidade do aproveitamento da 
candidata classificada em 2º lugar na área de Engenharia de Produção do edital CPSI nº 40, de 
30 de agosto de 2016 (23110.006563/2015-54), RENATA HEIDTMANN BEMVENUTI. Os 
Senhores Conselheiros aprovaram por unanimidade a aprovação ad referendum do CCE. Item 
4 - APRECIAÇÃO DA APROVAÇÃO AD REFERENDUM DO CONSELHO DO CENTRO 
DE ENGENHARIAS REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CONCURSO 
PÚBLICO PARA PROFESSOR EFETIVO 40H/DE. A Senhora Presidente do Conselho do 
Centro justificou a aprovação ad referendum em virtude da solicitação do COCEPE em acelerar 
os encaminhamentos do processo, devido ao período eleitoral, caso contrário o concurso será 
realizado só em 2019. A Conselheira Profª Aline Ribeiro Paliga manifestou-se no sentido de 
relatar que a Comissão elaborou um relatório expondo os critérios para análise solicitados pelos 
membros da Câmara de Ensino a qual, apontou as áreas mais deficitárias do CEng. 4.1 -  Curso 
de Engenharia Agrícola -  Área  de Conhecimento: Engenharia Agrícola, Subárea de 



Conhecimento: Energização Rural - processo 23110.011759/2018-11. A Conselheira Profª 
Gizele Ingrid Gadotti informou que, esse processo foi aprovado em reunião de Colegiado que a 
titulação para essa vaga deve ser para Engenheiro Agrícola com doutorado em Engenharia. 4.2 -
  Curso de Engenharia Civil - Área de Conhecimento: Estruturas - processo 
23110.011943/2018-53. A Conselheira Profª Ângela Azevedo de Azevedo em sua manifestação 
justificou a exigência da graduação em Engenharia Civil com Doutorado, alegando as 
peculiaridades da área que o professor assumirá. Finalizou sua fala elogiando os membros da 
Comissão pelo trabalho realizado. A Conselheiros Prof. Mateus Beck Fonseca manifestou-se no 
sentido de demonstrar sua preocupação quanto as áreas indicadas pelos cursos, pois restringe a 
concorrência e poderá ter pedido de recursos. Após ampla discussão em torno desse tema, os 
itens 4.1 e 4.2 foram aprovados com oito (8) votos favoráveis, dois (2) votos contrários e quatro 
(4) abstenções. Três (3) votos de abstenções foram dos Acadêmicos, que justificaram abster-se 
por não terem representação na Câmara de Ensino e, em função, não terem participado e 
acompanhado toda a discussão acerca das vagas. Item 5 - APRECIAÇÃO DA APROVAÇÃO 
AD REFERENDUM DO CONSELHO DO CENTRO DE ENGENHARIAS REFERENTE À 
SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CONCURSO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO 40H. 
5.1 A Senhora Presidente do Conselho justificou a aprovação ad referendum do CCE tendo em 
vista que foi publicada na data de hoje as portarias referentes a aposentadoria dos professores da 
área e, desse modo, as turmas estão descobertas. Após, solicitou a aprovação do ad referendum
referente a seguinte solicitação: Curso de Engenharia Agrícola - Área de Conhecimento: 
Engenharia Agrícola - processo 23110.011767/2018-50. Aprovado por unanimidade.  Item 6 - 
APRECIAÇÃO DOS PROJETOS DE ENSINO, EM FUNÇÃO DO PROCESSO 
23110.011007/2018-42, documentos 0080591 E 0081898. A Senhora Presidente do CCE 
esclareceu aos Senhores Conselheiros que, segundo o Núcleo de Programas de Projetos, os 
projetos de ensino  deverão ser apreciados pelo Conselho do Centro, órgão deliberativo.
6.1 Relatora dos processos. Profª Aline Ribeiro Paliga. Relatório final do projeto de 
ensino intitulado "XII Semana Acadêmica da Engenharia Industrial Madeireira" sob a  
Coordenação do Professor Rafael Beltrame. Parecer: A Relatora examinando o presente 
processo se manifestou favorável à homologação da decisão da Câmara de Ensino, que foi pela 
aprovação do mesmo. Os Senhores Conselheiros aprovaram por unanimidade o relato e o 
respectivo parecer. 6.2 - Apreciação do relatório final do projeto de ensino intitulado: "Estudo 
do ambiente de aprendizagem formado por redes neurais artificiais Lego NXT Brick", sob a  
Coordenador do Prof. Marcelo Esposito. Parecer: A Relatora examinando o presente processo 
se manifestou favorável à homologação da decisão da Câmara de Ensino, que foi pela 
aprovação do mesmo. Os Senhores Conselheiros aprovaram por unanimidade o relato e o 
respectivo parecer. 6.3 - Apreciação do relatório final do projeto de ensino intitulado: 
"Tecnologias Educacionais Digitais para o Ensino de Ciências Exatas e Engenharias - TED- 
CEE" sob a Coordenador do Prof. Walter Iriondo Otero. Parecer: A Relatora examinando o 
presente processo se manifestou favorável à homologação da decisão da Câmara de Ensino, que 
foi pela aprovação do mesmo. Os Senhores Conselheiros aprovaram por unanimidade o relato e 
o respectivo parecer. 6.4 - Apreciação do relatório final do projeto de ensino intitulado: 
"Monitorias de Química da Madeira para o Curso de Engenharia Industrial Madeireira", sob 
a Coordenador Gabriel Valim Cardoso. Parecer:  A Relatora examinando o presente processo se 
manifestou favorável à homologação da decisão da Câmara de Ensino, que foi pela aprovação 
do mesmo. Os Senhores Conselheiros aprovaram por unanimidade o relato e o respectivo 
parecer. 6.5 - Apreciação do relatório final do projeto de ensino intitulado:  "Ciclo de Palestras 
das Engenharias", sob a Coordenação do Prof. Leonardo da Silva Oliveira. Parecer: A Relatora 
examinando o presente processo se manifestou favorável à homologação da decisão da Câmara 
de Ensino, que foi pela aprovação do mesmo. Os Senhores Conselheiros aprovaram por 
unanimidade o relato e o respectivo parecer. 6.6 - Apreciação do relatório final do projeto de 
ensino intitulado: "V Semana Acadêmica do Curso de Engenharia de Produção da UFPel", sob 
a Coordenação do Prof. Rogério Royer. Parecer: A Relatora examinando o presente processo se 
manifestou favorável à homologação da decisão da Câmara de Ensino, que foi pela aprovação 



do mesmo. Os Senhores Conselheiros aprovaram por unanimidade o relato e o respectivo 
parecer. 6.7 - Apreciação do relatório final do projeto de ensino intitulado: "Monitoria de 
Representação Gráfica para alunos do Centro de Engenharias/UFPel", sob a Coordenação da 
Profª Isabela Fernandes Andrade. Parecer: A Relatora examinando o presente processo se 
manifestou favorável à homologação da decisão da Câmara de Ensino, que foi pela aprovação 
do mesmo. Os Senhores Conselheiros aprovaram por unanimidade o relato e o respectivo 
parecer. 6.8 - Apreciação do pedido de prorrogação do projeto de ensino intitulado: "Apoio às 
atividades de ensino-aprendizagem das disciplinas da área de computação nos cursos de 
graduação do Centro de Engenharias", sob a Coordenação do Prof.  Daniel Munari Palomino. 
Parecer: A Relatora examinando o presente processo se manifestou favorável à homologação da 
decisão da Câmara de Ensino, que foi pela aprovação do mesmo. Os Senhores Conselheiros 
aprovaram por unanimidade o relato e o respectivo parecer. 6.9 - Apreciação da proposta de 
projeto de ensino intitulado: "Apostila de Biodegradação da Madeira", sob a Coordenação do 
Prof.  Leonardo da Silva Oliveira (23110.007529/2018-40. Parecer: A Relatora examinando o 
presente processo se manifestou favorável à homologação da decisão da Câmara de Ensino, que 
foi pela aprovação do mesmo. Os Senhores Conselheiros aprovaram por unanimidade o relato e 
o respectivo parecer. 6.10 - Apreciação da proposta de projeto de ensino intitulado: "Curso de 
Introdução ao QGis", sob a  Coordenação da Profª.  Gizele Ingrid Gadotti 
(23110.008507/2018-05). Parecer: A Relatora examinando o presente processo se manifestou 
favorável à homologação da decisão da Câmara de Ensino, que foi pela aprovação do mesmo. 
Os Senhores Conselheiros aprovaram por unanimidade o relato e o respectivo parecer. 6.11 - 
Apreciação da proposta de projeto de ensino intitulado: "Monitoria da Disciplina Fenômenos 
de Transporte", sob a Coordenação do Prof.  Willian Cezar Nadaleti (23110.008860/2018-87). 
Parecer: A Relatora examinando o presente processo se manifestou favorável à homologação da 
decisão da Câmara de Ensino, que foi pela aprovação do mesmo. Os Senhores Conselheiros 
aprovaram por unanimidade o relato e o respectivo parecer. 6.12 - Apreciação da proposta de 
projeto de ensino intitulado: "Contextualização da representação gráfica na Engenharia", sob a 
Coordenador do Prof. Roger Toscan Spagnolo (23110.009801/2018-26). Parecer: A Relatora 
examinando o presente processo se manifestou favorável à homologação da decisão da Câmara 
de Ensino, que foi pela aprovação do mesmo. Os Senhores Conselheiros aprovaram por 
unanimidade o relato e o respectivo parecer. 6.13 - Apreciação da proposta de projeto de ensino 
intitulado: "Monitorias de Química da Madeira para o Curso de Engenharia Industrial 
Madeireira", sob a Coordenação do Prof. Gabriel Valim Cardoso (23110.009374/2018-86). 
Parecer: A Relatora examinando o presente processo se manifestou favorável à homologação da 
decisão da Câmara de Ensino, que foi pela aprovação do mesmo. Os Senhores Conselheiros 
aprovaram por unanimidade o relato e o respectivo parecer. 6.14 - Apreciação do pedido 
de prorrogação do projeto de ensino intitulado: "Desenvolvimento de material didático para as 
aulas práticas da disciplina de Antenas", sob a Coordenação do Prof.  Maiquel dos Santos 
Canabarro. Parecer: A Relatora examinando o presente processo se manifestou favorável à 
homologação da decisão da Câmara de Ensino, que foi pela aprovação do mesmo. Os Senhores 
Conselheiros aprovaram por unanimidade o relato e o respectivo parecer. 6.15 - Apreciação do 
relatório final do projeto de ensino intitulado: "Palestra Drones na Agricultura", sob 
a Coordenação da Profª. Gizele Gadotti. Parecer: A Relatora examinando o presente processo se 
manifestou favorável à homologação da decisão da Câmara de Ensino, que foi pela aprovação 
do mesmo. Os Senhores Conselheiros aprovaram por unanimidade o relato e o respectivo 
parecer. 6.16 - Apreciação do relatório final do projeto de ensino intitulado: "Grupo de Estudo 
do CEng: Projeto Exatas Diversidades Afro Indígena Brasileiras", sob a Coordenação do Prof. 
Gilson Simões Porciúncula. Parecer: A Relatora examinando o presente processo se manifestou 
favorável à homologação da decisão da Câmara de Ensino, que foi pela aprovação do mesmo. 
Os Senhores Conselheiros aprovaram por unanimidade o relato e o respectivo parecer. 6.17 - 
Apreciação do relatório final do projeto de ensino intitulado: "Grupo de Estudos em 
Geociências", sob a Coordenação do Prof. Viter Magalhães Pinto. Parecer: A Relatora 
examinando o presente processo se manifestou favorável à homologação da decisão da Câmara 



de Ensino, que foi pela aprovação do mesmo. Os Senhores Conselheiros aprovaram por 
unanimidade o relato e o respectivo parecer. 6.18 - Apreciação do relatório final do projeto de 
ensino intitulado: "A construção de bancos de dados de minerais e rochas para contribuir no 
ensino", sob a Coordenação do Prof. Viter Magalhães Pinto. Parecer: A Relatora examinando o 
presente processo se manifestou favorável à homologação da decisão da Câmara de Ensino, que 
foi pela aprovação do mesmo. Os Senhores Conselheiros aprovaram por unanimidade o relato e 
o respectivo parecer. 6.19 - Apreciação do relatório final do projeto de 
ensino intitulado: "Monitoria de Petrologia Metamórfica", sob a Coordenação do Prof.  Viter 
Magalhães Pinto. Parecer: A Relatora examinando o presente processo se manifestou favorável 
à homologação da decisão da Câmara de Ensino, que foi pela aprovação do mesmo. Os 
Senhores Conselheiros aprovaram por unanimidade o relato e o respectivo parecer. 6.20 - 
Apreciação do pedido de prorrogação do projeto de ensino intitulado: "Estruturação do 
Laboratório de Automação Industrial", sob a Coordenador Gilson Simões Porciuncula. Parecer: 
A Relatora examinando o presente processo se manifestou favorável à homologação da decisão 
da Câmara de Ensino, que foi pela aprovação do mesmo. Os Senhores Conselheiros aprovaram 
por unanimidade o relato e o respectivo parecer. 6.21 Apreciação da proposta de projeto de 
ensino intitulado "Colocando em Prática o aprendizado 2018", sob a Coordenação do Prof. 
Marcelo Lemos Rossi (23110.01801/2018-79). Parecer: A Relatora examinando o presente 
processo se manifestou favorável à homologação da decisão da Câmara de Ensino, que foi pela 
aprovação do mesmo. Os Senhores Conselheiros aprovaram por unanimidade o relato e o 
respectivo parecer. 6.22 - Apreciação da proposta de projeto de ensino intitulado: "Fabricação 
de PCB 2018", sob a Coordenação do Prof.  Marcelo Lemos Rossi (23110.01802/2018-13.) 
Parecer: A Relatora examinando o presente processo se manifestou favorável à homologação da 
decisão da Câmara de Ensino, que foi pela aprovação do mesmo. Os Senhores Conselheiros 
aprovaram por unanimidade o relato e o respectivo parecer. 6.23 - Apreciação do relatório final 
do projeto de ensino intitulado: "Monitoria EDO e Cálculo Numérico", sob a Coordenação do 
Prof. Marcelo Schramm. Parecer: A Relatora examinando o presente processo se manifestou 
favorável à homologação da decisão da Câmara de Ensino, que foi pela aprovação do mesmo. 
Os Senhores Conselheiros aprovaram por unanimidade o relato e o respectivo parecer. 6.24 - 
Apreciação do relatório final do projeto de ensino intitulado: "Práticas em aproveitamento de 
biomassa para energia", sob a Coordenação da Profª Cláudia Fernanda Lemons e 
Silva. Parecer: A Relatora examinando o presente processo se manifestou favorável à 
homologação da decisão da Câmara de Ensino, que foi pela aprovação do mesmo. Os Senhores 
Conselheiros aprovaram por unanimidade o relato e o respectivo parecer. 6.25 - Apreciação do 
projeto de ensino intitulado: "Projeto Tecnologias Educacionais Digitais para o ensino de 
Engenharias", sob a Coordenação do Prof. Walter Iriondo. Parecer: A Relatora examinando o 
presente processo se manifestou favorável à homologação da decisão da Câmara de Ensino, que 
foi pela aprovação do mesmo. Os Senhores Conselheiros aprovaram por unanimidade o relato e 
o respectivo parecer. 6.26 - Apreciação do projeto de ensino intitulado: "III Semana Acadêmica 
do Curso de Geoprocessamento", sob a  Coordenação da Profª Daniela Tisot 
(23110.012214/2018-14).  Parecer: A Relatora examinando o presente processo se manifestou 
favorável à homologação da decisão da Câmara de Ensino, que foi pela aprovação do mesmo. 
Os Senhores Conselheiros aprovaram por unanimidade o relato e o respectivo parecer. 6. 27 -
 Apreciação do projeto de ensino intitulado: "Um convite à Matemática: Monitoria de Álgebra 
Linear para os cursos de Engenharia da UFPel", sob a  Coordenação do  Prof. Carlos Eduardo 
Espinosa (23110.008378/2018-47). Parecer: A Relatora examinando o presente processo se 
manifestou favorável à homologação da decisão da Câmara de Ensino, que foi pela aprovação 
do mesmo. Os Senhores Conselheiros aprovaram por unanimidade o relato e o respectivo 
parecer. 6.28 - Apreciação do projeto de ensino intitulado: "Concursos Estudantis IBRACON", 
sob a Coordenação do Prof. Guilherme Hoehr Trindade (23110.012465/2018-07). Parecer: A 
Relatora examinando o presente processo se manifestou favorável à homologação da decisão da 
Câmara de Ensino, que foi pela aprovação do mesmo. Os Senhores Conselheiros aprovaram por 
unanimidade o relato e o respectivo parecer. 6.29 - Apreciação do projeto de ensino intitulado: 



"Técnicas Laboratoriais e Análise de Experimentos", sob a Coordenação do Prof. Guilherme 
Hoehr Trindade (23110.012463/2018-18). Parecer: A Relatora examinando o presente processo 
se manifestou favorável à homologação da decisão da Câmara de Ensino, que foi pela 
aprovação do mesmo. Os Senhores Conselheiros aprovaram por unanimidade o relato e o 
respectivo parecer. 6.30 - Apreciação do projeto de ensino intitulado: "Monitoria de TCC 
2018", sob a Coordenação do Prof. Marcelo Lemos Rossi (23110.012479/2018-12). Parecer: A 
Relatora examinando o presente processo se manifestou favorável à homologação da decisão da 
Câmara de Ensino, que foi pela aprovação do mesmo. Os Senhores Conselheiros aprovaram por 
unanimidade o relato e o respectivo parecer. 6.31- Apreciação do projeto de ensino intitulado:
"Monitoria para o Curso de Engenharia Civil", sob a Coordenação do Prof. Eduardo Costa 
Couto (23110.012172/2018-11). Parecer: A Relatora examinando o presente processo se 
manifestou favorável à homologação da decisão da Câmara de Ensino, que foi pela aprovação 
do mesmo. Os Senhores Conselheiros aprovaram por unanimidade o relato e o respectivo 
parecer. 6.32 - Apreciação do projeto de ensino intitulado: "Monitoria Interdisciplinar de 
Cálculo A, Álgebra Linear, Cálculo B e Equações Diferenciais", sob a Coordenação da Profª 
Letícia Tonetto ( 23110. 011987/2018-83). Parecer: A Relatora examinando o presente processo 
se manifestou favorável à homologação da decisão da Câmara de Ensino, que foi pela 
aprovação do mesmo. Os Senhores Conselheiros aprovaram por unanimidade o relato e o 
respectivo parecer. 6.33 - Apreciação do projeto de ensino intitulado: "Colocando em Prática o
Aprendizado em Anatomia e Identificação de Espécies Comercializadas em Pelotas", sob a 
Coordenação do Prof. Darci Alberto Gatto (23110. 009250/2018-09). Parecer: A Relatora 
examinando o presente processo se manifestou favorável à homologação da decisão da Câmara 
de Ensino, que foi pela aprovação do mesmo. Os Senhores Conselheiros aprovaram por 
unanimidade o relato e o respectivo parecer. 6.34 - Apreciação do projeto de ensino intitulado:
"Monitoria da Disciplina de Propriedades Físicas e Mecânicas da Madeira - 2018/1 e 2018/2", 
sob a Coordenação do Prof. Darci Alberto Gatto (23110. 009240/2018-65). Parecer: A Relatora 
examinando o presente processo se manifestou favorável à homologação da decisão da Câmara 
de Ensino, que foi pela aprovação do mesmo. Os Senhores Conselheiros aprovaram por 
unanimidade o relato e o respectivo parecer. 6.35 - Apreciação do projeto de ensino intitulado: 
"Monitorias das disciplinas de Equações Diferenciais A e Cálculo Numérico e Aplicações para 
os cursos de engenharia da UFPel", sob a Coordenação do Prof. Marcelo Schramm (23110. 
008390/2018-51). Parecer: A Relatora examinando o presente processo se manifestou favorável 
à homologação da decisão da Câmara de Ensino, que foi pela aprovação do mesmo. Os 
Senhores Conselheiros aprovaram por unanimidade o relato e o respectivo parecer. 6. 36 -
Apreciação do projeto de ensino intitulado: "O Planeta Visto do Espaço", sob a Coordenação da 
Profª Daniela Arnold Tisot (23110.012717/2018-90). Parecer: A Relatora examinando o 
presente processo se manifestou favorável à homologação da decisão da Câmara de Ensino, que 
foi pela aprovação do mesmo. Os Senhores Conselheiros aprovaram por unanimidade o relato e 
o respectivo parecer.  6. 37 - Apreciação do projeto de ensino intitulado: "Núcleo de Apoio à 
Cartografia e Topografia – NACarT", sob a Coordenação da Profª Angélica Cirolini – 
Solicitação de Prorrogação. Parecer: A Relatora examinando o presente processo se manifestou 
favorável à homologação da decisão da Câmara de Ensino, que foi pela aprovação do mesmo. 
Os Senhores Conselheiros aprovaram por unanimidade o relato e o respectivo parecer. 7 - 
Informes. 7.1 -  O Conselheiro Prof. Carlos Eduardo Espinosa trouxe ao conhecimento dos 
Senhores Conselheiros que possui um aluno com deficiência visual e questionou se receberá 
algum preparo didático para orientar o aluno. A Senhora Presidente informou que deverá ser 
encaminhado, através da Coordenação do Curso, um pedido de auxilio ao NAI. 7.2 - A Senhora 
Presidente do Conselho do Centro trouxe ao conhecimento dos Senhores Conselheiros que no 
dia 22/03/2018, o COCEPE homologou o resultado do EDITAL COCEPE 001/2017, que 
tratava de vagas docentes dos Cursos de Graduação criados no âmbito do Programa REUNI na 
UFPel. Disse que os cursos de graduação do Centro de Engenharias concorreram a oito vagas 
(uma por curso), com exceção da Engenharia Agrícola e da Engenharia Industrial Madeireira, 
por não serem contemplados neste edital (cursos criados em data anterior do REUNI).



Comunicou que o Centro de Engenharias conquistou 6 das 26 vagas previstas neste edital, ou 
seja, 23% das vagas disponíveis. Parabenizou a todos os envolvidos neste processo, dizendo ser 
uma grande conquista para a nossa Unidade. 7.3 - O Conselheiro Prof. Daniel Munari Vilchez 
Palomino sugeriu à Direção que encaminhe uma solicitação de estudos das salas de professores 
desocupadas à Comissão de espaço para alocar os novos professores. 7.4 - O Conselheiro Acad. 
Wesley Staniswaff Jablonski ratificou o convite para a participação de toda a comunidade do 
CEng  na Calourada/2018, que ocorrerá no dia 11/04, bem como, reforçou o pedido de dispensa 
das aulas visando maior integração do CEng no evento. A Senhora Presidente do Conselho do 
Centro, disse que a Direção enviou e-mail a todos os professores em data anterior ao começo 
das aulas para que fosse possível o planejamento dessa atividade nos planos de ensino. 7.5 - A 
Conselheira Profª Maria Laura Gomes Silva da Luz manifestou-se no sentido de demonstrar seu 
contentamento com relação as providências tomadas referente à exposição dos quadros de 
formaturas no prédio do Centro de Engenharias - Cotada. 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, 28 de março de 2018.
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