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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

                                                                                                                                                                ATA
04/2018
Aos dois dias do mês de março do ano de 2018, às oito horas e trinta minutos, 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, membros da câmara, conforme lista de presença Sei (0063529),
e com a convidada profa. Maria Laura da Luz,  para tratar a seguinte pauta: 1) Apreciação da pauta; 2)
Aprovação da Ata 03/2018  (0054615) ; 3) Projetos de Ensino: 3.1.  Monitoria EDO e Cálculo
Numérico - Coordenador: Marcelo Schramm - Aprovação de Relatório Final  3.2 Práticas em
aproveitamento de biomassa para energia - Coordenadora: Cláudia Lemons - Aprovação de
Relatório Final 3.3 Projeto Tecnologias Educacionais Digitais para o ensino de Engenharias -
Coordenador: Walter Iriondo 4) Vaga Docentes; 5) Regramento Carga Docente; 6) Novo
Regulamento de Ensino; 7) Portarias de bancas; 8)Assuntos Gerais. A professora Aline Paliga iniciou
a reunião com o item 1) Apreciação da pauta; Prof. Rômulo Henrique de Farias solicitou incluir na pauta
o item Redução de carga horária do prof. Giovani Matte Cioccari. A pauta foi aprovada com a inclusão
deste item, passando a ser o item 5 da pauta. 2) Aprovação da Ata 03/2018 ( 0054615). O item 4) Vagas
docentes, após ampla discussão, foi feito em conjunto com os membros. A ata foi aprovada por
unanimidade. 3) Projetos de Ensino: 3.1 Monitoria EDO e Cálculo Numérico- Coordenador Marcelo
Schramm O prof. Gilson fez o relato do Relatório final, que foi aprovado com um voto
contra. 3.2) Práticas em aproveitamento de biomassa para energia - Coordenadora: Cláudia Lemons
A profª. Merielen fez o relato do Relatório final que foi aprovado por unanimidade. 3.3 Projeto
Tecnologias Educacionais Digitais para o ensino de Engenharias - Coordenador: Walter Iriondo A
profª Aline fez o relato do projeto de ensino, tendo em vista que nenhum representante da Eng. Ambiental
e Sanitária estava presente, que foi aprovado por unanimidade. 4) Vaga Docentes  Após ampla discussão
dos membros em organizar uma metodologia para análise de escolha de vaga de docentes, foi
decidido pelos membros a escolha de uma comissão, composta pela profa. Aline Paliga, prof. Daniel
Palomino e prof. Gilson Porciuncula, e o prof. Leonardo Oliveira (suplente), que trará os seguintes dados e
um parecer para que os membros possam definir o destino das vagas em aberto (exoneração da profa.
Estela e próxima vaga que virá devido à aposentadoria dos professores Rubi e Eurico). As áreas que os
coordenadores solicitaram que fossem para análise foram: a) Perfilagem de Poços; b) Engenharia
Biomédica; c) Energização Rural; d) Estruturas; e) Robótica. Na escolha da vaga, a comissão deve
analisar os critérios: a) Total anual/semestral disciplina 2017; b) Disciplinas reofertas/ofertas; c) Média de
CH docente efetivo/substituto; d) Número de profissionais da área; e) Número de alunos do curso; f) Área
específica; g) Critérios para concorrer vagas edital COCEPE. A professora Maria Laura leu uma carta
(0072998), relatando a grande preocupação dos professores vinculados ao curso de Eng. Agrícola com as
aposentadorias, tanto as já efetuadas, quando as que virão. 5) Redução de carga horária do Prof.
Giovani Matte Cioccari, Prof. Rômulo Henrique de Farias apresentou a situação do Prof. Giovani e o
pedido de redução de carga horária de 40h para 20h, aceito pela Reitoria. Com a redução, 2  turmas da
disciplina de Perfilagem de Poços estão descobertas. A profa. Aline solicitou que o prof. Romulo
transformasse as duas turmas em uma só. Ficou decidido que seria solicitado um professor substituto de 20
horas. Além da vaga do prof. Giovani, ficou decidido solicitar mais um professor substituto para a vaga do
prof. Evaldo Rodrigues Soares. Devido ao horário, as pautas seguintes ficaram para serem discutidas na
próxima reunião. Nada mais havendo a tratar, a Câmara de Ensino encerra a reunião da qual, para constar,
eu, Maria Lúcia Gautério da Silva, 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 16/03/2018, às 11:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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