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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

ATA 07/2018 
Aos seis dias do mês de abril do ano de 2018, às oito horas e trinta minutos, 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
(0097937),  e com a presença da Coordenadora da Câmara, Aline Paliga, para tratar a seguinte pauta: 1)
Apreciação da pauta; 2) Aprovação da Ata 06/2018 (0093006); 3) Projetos de Ensino: 3.1 - Proposta
de Projeto de Ensino Calourada das Engenharias - Coordenadora: Tamara Leizke
Caldeira (23110.013515/2018-65) -Relatora: Merielen Lopes; 3.2 Proposta de Projeto de Ensino
Monitoria da disciplina Estratigrafia 0800012 - Coordenadora Camile Urban (23110.013947/2018-
76)- Relator: Amilcar Barum; 3.3 Monitoria para o curso de Engenharia Civil - Relatório Final -
Coordenador Guilherme Hoehr Trindade (23110.003431/2017-32)- Condoc - 462521 - Relatora:
Ângela Azevedo; 3.4 Concursos Estudantis IBRACON - Relatório Final - Coordenador Guilherme
Hoehr Trindade (23110.003432/2017-87)- Condoc - 462522 - Relator: Rômulo Farias;
3.5 Competição Estudantil sobre Dosagem de Concreto - VIII SAIEC - Relatório Final -
Coordenador Guilherme Hoehr Trindade (23110.005070/2017-69) - Condoc - 468332 - Relatora:
Gizele Gadotti; 3.6 Projeto de Monitoria para a disciplina de Hidráulica em meios Porosos -
Relatório Final - Coordenador Rômulo Henrique Batista de Farias (23110.003520/2017-89)- Condoc
- 462777 - Relator: Gilson Porciúncula; 3.7 Manutenção da Inclusão Virtual do Curso Engenharia
de Petróleo - Relatório Final - Coordenador Rômulo Henrique Batista
de Farias (23110.003513/2017-87)- Condoc - 462773 - Relator: Maurízio Quadros; 3.8 Projeto de
Monitoria para a Disciplina de Instalação e Completação de poços - Relatório Final -
Coordenador Rômulo Henrique Batista de Farias (23110.003521/2017-23) -  Condoc - 462780 -
Relator: Daniel Palomino; 3.9 Sedimentologia do Quartenário em Pelotas -Relatório Final -
Coordenadora Camile Urban (23110.000151/2014-21)- Condoc - 311070 - Relator: Mateus Beck; 4)
Disciplinas descobertas 2018/1; 5) Pedidos de aberturas de vagas (23110.013911/2018-92 e
23110.013943/2018-98); 6) Regimento de Ensino de Graduação; 7) Padronização; 8)Assuntos
Gerais. A professora Aline iniciou a reunião com o item 1) Apreciação da pauta; A profª. Aline
informou a pauta pediu a inclusão de outro projeto de ensino para aprovação da mudança de data final. A
pauta foi aprovada com o item 3.10 Proposta de Projeto de Ensino Monitorias de Química da Madeira
para o Curso de Engenharia Industrial Madeireira -  Coordenador: Gabriel Valim
(23110.009374/2018-86); 2) Aprovação da Ata 06/2018 (0093006); A ata colocada em apreciação foi
aprovada por unanimidade. 3) Projetos de Ensino: 3.1 - Proposta de Projeto de Ensino Calourada das
Engenharias - Coordenadora: Tamara Leizke Caldeira (23110.013515/2018-65) - A profª. Merielen
Lopes fez o relato da Proposta do Projeto de Ensino que foi aprovada. 3.2 Proposta de Projeto de Ensino
Monitoria da disciplina Estratigrafia 0800012 - Coordenadora Camile Urban (23110.013947/2018-
76) -  A profª. Aline Paliga fez o relato da proposta de Projeto de Ensino, pois o relator prof. Amilcar
Barum não estava no momento. Devido a abertura da data deste projeto, ele não vai conseguir participar
do Edital PRE/CEC/NUPROP N° 02/2018; 3.3 Monitoria para o curso de Engenharia Civil - Relatório
Final - Coordenador Guilherme Hoehr Trindade (23110.003431/2017-32)- Condoc - 462521 -  A
profª. Ângela Azevedo fez o relato do Relatório Final, que foi aprovado. 3.4 Concursos Estudantis
IBRACON - Relatório Final - Coordenador Guilherme Hoehr Trindade (23110.003432/2017-87)-
Condoc - 462522 - O prof.  Rômulo Farias fez o relato do Relatório Final, que foi
aprovado. 3.5 Competição Estudantil sobre Dosagem de Concreto - VIII SAIEC - Relatório Final -
Coordenador Guilherme Hoehr Trindade (23110.005070/2017-69)- Condoc - 468332 - A profª. Gizele
Gadotti fez o relato do Relatório Final, que foi aprovado; 3.6 Projeto de Monitoria para a disciplina de
Hidráulica em meios Porosos - Relatório Final - Coordenador Rômulo Henrique Batista
de Farias (23110.003520/2017-89)- Condoc - 462777 - O prof. Gilson Porciúncula fez o relato do
Relatório Final, que foi aprovado; 3.7 Manutenção da Inclusão Virtual do Curso Engenharia de
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Petróleo - Relatório Final - Coordenador Rômulo Henrique Batista de Farias (23110.003513/2017-
87)- Condoc - 462773 - A profª. Andrea Souza Castro fez o relato do Relatório Final, que foi
aprovado; 3.8 Projeto de Monitoria para a Disciplina de Instalação e Completação de Poços
- Relatório Final - Coordenador Rômulo Henrique Batista de Farias (23110.003521/2017-23)-
Condoc - 462780 - O prof. Daniel Palomino fez o relato do Relatório Final, que foi
aprovado; 3.9 Sedimentologia do Quartenário em Pelotas -Relatório Final - Coordenadora Camile
Urban (23110.000151/2014-21)- Condoc - 311070 - O prof. Mateus Beck fez o relato do Relatório Final,
que foi aprovado; 3.10 Proposta de Projeto de Ensino Monitorias de Química da Madeira para o
Curso de Engenharia Industrial Madeireira -  Coordenador: Gabriel Valim  O profa. Aline Paliga fez
o relato do despacho no processo 23110.009374/2018-86, solicitando a mudança da data final do projeto
para participar do Edital PRE/CEC/NUPROP N° 02/2018. A mudança foi aprovada. Todas aprovações do
item 3 da pauta foram unânimes. 4) Disciplinas descobertas 2018/1; A profª. Aline Paliga apresentou
planilha contendo os encargos de professores substitutos e efetivos do CEng no semestre 2018/1 e as
disciplinas que estavam descobertas. Apresentou as dificuldades encontradas nas atribuições de carga
horária  de alguns professores. Algumas disciplinas não foram solicitadas na planilha. Com o objetivo de
minimizar os problemas enfrentados, foi discutido em qual planilha seria informada à direção adjunta os
encargos de dois professores. Após discussões, ficou decidido que os pedidos de oferta das disciplinas de
Estatística e Geomatemática I e II, disciplinas ministradas pela profª. Sônia Bretanha deverão ser
encaminhados ao NUB. Devido aos problemas apresentados referente aos encargos do prof. Bruno Goetze
(substituto da profª. Ana Carolina), ficou decidido que os pedidos devem ser encaminhados a coordenação
do Curso da Engenharia Geológica. A prof. Aline Paliga relatou que foi solicitado ao COCEPE abertura
de concurso para professor Substituto da vaga dos professores Giovani (liberação 20h),  Evaldo (licença
saúde) e vaga Energias decorrente da aposentadoria dos professores Eurico Guimarães de Castro Neves e
Rubi Munchow, além da vaga de substituto da Ana Karina Scomazzon (devido ao pedido de exoneração
do prof. Marcos Bueno). A professora está no aguardo dos formulários para pedido de abertura de
concurso para professor substituto para a vaga do prof.  (prof. Alexsander finalizou seus dois anos na
UFPel). A profa. Aline informou sobre a situação do substituto Alisson, processo 23110.013799/2018-90.
Além disso, alertou sobre a alguns ajustes para que alguns professores não ultrapassem as 16h/semanais
máximas em ensino da Resolução 041/2017/COCEPE. Dentre eles, Amilcar, Leandro e Angélica. Alguns
casos foram discutidos para que sejam ajustados, como o do prof. substituto Tiago Delbrucke. A
profa. ficou de verificar professores que possam colaborar nas aulas práticas, para solucionar a questão,
reduzindo esta carga horária. A profª. Aline Paliga não tinha conhecimento que as disciplinas Higiene e
Segurança do Trabalho e Eletrotécnica da Eng. Geológica estavam descobertas, devido à falta de pedido
formal por memorando.  Ficou decidido que a profª. Aline vai falar com o prof. Carlos Tillmann em
relação a disciplina Higiene e Segurança do Trabalho e para a disciplina de Eletrotécnica, ficou decidido
que ficará a cargo do professor substituto da vaga Energias/EA. A profª. Gizele ratifica a necessidade de
padronização da área de Higiene e Segurança do Trabalho.  A profa. Aline Paliga informou sobre o pedido
de abertura de concurso para professor efetivo vagas Energias e Estruturas. A profa. Ângela Azevedo fez o
relato de conversa com prof. Paulo Ferreira sobre o motivo o qual as duas vagas não entraram no edital
lançado esta semana. Ficou decido solicitar explicações via sei sobre o ocorrido. O prof. Rômulo
questionou sobre a disciplina descoberta Perfilagem de Poços, a profa. Aline informou que estava
aguardando a definição da Vice-Reitoria a cerca do pedido  de substituto para liberação de ch do prof.
Giovani.  5) Pedidos de aberturas de vagas (23110.013911/2018-92 e 23110.013943/2018-98); A profª.
Aline recebeu dois pedidos para a disciplina de Cálculo B, um do Curso de QuímicaInd/CCQFA
(0096969), solicitando uma vaga para provável formanda e outro pedido da EngMateriais/CDTEC
(0097162), solicitando duas vagas, informando que o não atendimento acarretará atraso da formatura dos
alunos. Informou também que a profa. Karla, regente da disciplina a procurou para manifestar que
poderíamos abrir mais 10 vagas na turma M2. Ficou decidido abrir dez vagas na turma, três vagas para as
solicitações, enviadas da CCQFA e CDTec e as outras sete para a sequência da lista de espera do CEng
(matrícula especial interna). A decisão do destino das sete vagas não foi unânime. com dois votos
contra. 6) Regimento de Ensino de Graduação;  A profa. Aline Paliga iniciou a discussão a cerca do
novo Regimento de Ensino de Graduação da UFPel, lendo os pedidos de dois professores do CEng,
professor Alejandro e professor Marcelo Schramm. A profa. Aline informou que está trabalhando junto à
Coordenação da CRA, para o novo ordenamento do cobalto e logo teremos modificações que trarão
certamente conquistas para a instituição. 8)Assuntos Gerais. A professora Aline alertou sobre os prazos
de aprovação dos planos de ensino nos colegiados, bem como, solicitou a posição contrária às aprovações
em ad referendum.  O prof. Gilson, informou sobre o andamento da comissão de Revisão do Regimento,
solicitando uma agenda para reuniões nos colegiados dos cursos. Nada mais havendo a tratar, a Câmara de
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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 23/04/2018, às 06:40, 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 0097894 e
o código CRC D1A4EC74.
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