
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

ATA Nº 04/2018
Aos seis dias do mês de abril 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 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. Amilcar Oliveira Barum, Prof. Carlos Eduardo Espinosa, Prof. Gilson Simões
Porciúncula, Prof. Daniel Munari Vilchez Palomino, Prof. Darci Alberto Gatto, Prof.ª Diuliana Leandro,
Profª Érika Ferreira da Silva, Prof.ª Gizele Ingrid Gadotti, Profª Merielen de Carvalho Lopes, Prof.ª Maria
Laura Gomes Silva da Luz, Prof. Mateus Beck Fonseca, Prof. Marcelo Lemos Rossi, Prof. Rômulo
Henrique Batista de Farias e o Técnico Rafael Rutz. 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 as seguintes inclusões: 1 -
Aquisição de software, solicitado pelo Prof. Rômulo Farias. 2 - No ponto 6, incluir os planos de 30 dias,
18 meses e 30 meses do Prof. Leonardo Rohde. 3 - No ponto 7 incluir o relatório parcial do Prof.
Leonardo Rosa Rohde. 4 - No ponto 8, incluir relatório final do Prof. Leonardo Rosa Rohde, solicitados
pela Profª Isabela Fernandes Andrade.  5 - Projeto de Ensino, solicitado pela Profª Aline Ribeiro Paliga. 6
- Computadores adquiridos com recursos PROEQUIP, solicitado pela Profa. Isabela Fernandes Andrade.
Item 2 - APROVAÇÃO DA ATA Nº 03/2018 - SEI - 0092451 . A Senhora Presidente CCE colocou a
palavra à disposição para que os Conselheiros se manifestassem sobre a ata em apreciação. Após, a Ata nº
03/2018 foi aprovada. Item 3 - APRECIAÇÃO DA APROVAÇÃO AD REFERENDUM DA
SOLICITAÇÃO DE APROVEITAMENTO DE CANDIDATOS APROVADOS EM 2º e 3º LUGAR EM
CONCURSO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO, DO CURSO ENGENHARIA GEOLÓGICA -
Processo nº 23110.013336/2018-28. A Senhora Presidente do Conselho do Centro justificou a aprovação
ad referendum do CCE tendo em vista que o Curso de Engenharia Geológica/CEng está sem dois
professores e com disciplinas descobertas neste semestre 2018/1, referente as seguintes solicitações: Vaga
referente a Licença Saúde do Prof. Evaldo Rodrigues Soares (Formulário 0097805), conforme
Laudo 0063915, tratado na reunião de Colegiado do Curso de Engenharia Geológica conforma Ata
0089562, item 1 - candidato aprovado em 2º lugar.  Vaga referente ao Afastamento da Profa. Ana
Karina Scomazzon (Formulário 0097736), em Exer. Provis. Parag 2º, art. 84, Lei 8112/1990 - EST,
(20/01/2017 - 31/12/2017), tratado na reunião de Colegiado do Curso de Engenharia Geológica conforma
Ata 0089562, item 2 - candidato aprovado em 3º lugar. Após, solicitou a aprovação do ad referendum
relacionado a essas duas vagas. Os Senhores Conselheiros aprovaram por unanimidade a aprovação ad
referendum do CCE. Item 4 - APRECIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 2018, REFERENTE AO
ESTÁGIO PROBATÓRIO DA PROFESSORA PAOLA BRUNO ARAB -SEI 23110.101655/2017-17. A
Senhora Presidente do Conselho do Centro passou a palavra à Conselheira relatora dos processos, Profª
Gizele Ingrid Gadotti. Relato: A entrega do Plano de Trabalho foi dentro do período estabelecido e nele
consta os eixos de ensino, pesquisa e extensão e gestão, sendo aprovado pela CAEP. Os Senhores
Conselheiros aprovaram o parecer da CAEP com uma abstenção. Item 5 - APRECIAÇÃO DO PLANO
DE TRABALHO DE 18 MESES E DO PLANO DE TRABALHO DE 30 MESES, REFERENTE AO
ESTÁGIO PROBATÓRIO DO PROFESSOR GUILHERME HOEHR TRINDADE - PROCESSO
FÍSICO 23110.004804/2016-10. Relato:  A entrega dos Planos de Trabalho de 18 meses e 30 meses do
Prof. Guilherme Hoehr foram entregues dentro do período estabelecido e constam os eixos de ensino,
pesquisa e extensão e gestão, sendo aprovado pela CAEP. Os Senhores Conselheiros aprovaram o parecer
da CAEP.  Item 6 - APRECIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DE 30 DIAS, PLANO DE
TRABALHO DE 18 MESES E PLANO DE TRABALHO DE 30MESES, REFERENTE AO ESTÁGIO
PROBATÓRIO DOS PROFESSORES EVERTON ANGER CAVALHEIRO - PROCESSO
FÍSICO23110.005976/2015-1 E  LEONARDO ROSA ROHDE - PROCESSO FÍSICO
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23110.006029/2017-18. Relato: A entrega dos Planos de Trabalho de 30 dias, 18 meses e 30 meses dos 
Professores Everton Anger Cavalheiro e Leonardo Rosa Rohde ocorreu de forma retroativa e consta os
eixos de ensino, pesquisa e extensão e gestão, sendo que no Plano de Trabalho do Prof. Leonardo Rohde a
CAEP recomendou a participação em projeto de extensão. Os Senhores Conselheiros aprovaram por
unanimidade o parecer da CAEP. Item 7 - HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO PARCIAL DA CAEP,
REFERENTE AO ESTÁGIO PROBATÓRIO DO PROFESSOR EVERTON ANGER CAVALHEIRO -
PROCESSO FÍSICO 23110.005976/2015-11 E LEONARDO ROSA ROHDE - PROCESSO FÍSICO
23110.006029/2017-18. Relato: A Comissão de Avaliação de Estágio Probatório apresentou os resultados
satisfatórios nas avaliações parciais dos referidos professores. Os Senhores Conselheiros aprovaram por
unanimidade o parecer da CAEP. Item 8 -  HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO DO ESTÁGIO
PROBATÓRIO - PARECER FINAL, REFERENTE AO ESTÁGIO PROBATÓRIO DO PROFESSOR
EVERTON ANGER CAVALHEIRO - PROCESSO FÍSICO 23110.005976/2015-11 E LEONARDO
ROSA ROHDE - PROCESSO FÍSICO 23110.006029/2017-18. Relato: A Comissão de Avaliação de
Estágio Probatório apresentou os resultados satisfatórios nas avaliações finais dos professores Everton
Cavalheiro e Leonardo Rohde. Após análise, e por terem sido aprovados com média final acima de 70%,
os referidos processos foram aprovados por unanimidade. Item 9 - SOLICITAÇÃO DE FÉRIAS
REFERENTE AO EXERCÍCIO 2018 EM PERÍODO LETIVO, DE 27 DE JULHO A 05 DE AGOSTO
DE 2018 - PROF. LETICIA TONETTO (23110.011843/2018-27). A Senhora Presidente do CCE trouxe
para apreciação dos Senhores Conselheiros a solicitação da Prof. Leticia Tonetto. Disse que a referida
professora  programou viagem de férias em data anterior a divulgação do Calendário Acadêmico,
conforme consta no processo disponível no SEI. Informou que os dias solicitados não atrapalharão as
aulas da disciplina, pois nesse período é considerado somente 1 dia letivo e que a professora não ministra
aula neste dia (sexta-feira). Porém, coincide com a semana de exames. Os exames das disciplinas serão
aplicados por outros professores do Núcleo Básico e a professora retornará em tempo de corrigi-los,
apresentá-los aos alunos e entregar as notas. Após ampla discussão, os Conselheiros aprovaram a
solicitação da professora com duas (2) abstenções. Item 10 - APRECIAÇÃO DE PROJETOS DE
ENSINO. 10.1  - Relatora dos processos. Profª Aline Ribeiro Paliga. Apreciação do projeto de
ensino intitulado: "Calourada das Engenharias", sob a Coordenação da Tamara Leizke Caldeira
(23110.013515/2018-65). 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. 10.2 - Apreciação do projeto de
ensino intitulado: "Monitoria da disciplina Estratigrafia - 0800012", sob a Coordenação da Profª
Camile Urban (23110.013947/2018-76). SEI/UFPel - 0086199. 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. 10.3 - Apreciação do Relatório final do projeto de ensino intitulado: "Monitoria para o curso de
Engenharia Civil", sob a Coordenação do Prof.  Guilherme HoehrTrindade (23110.003431/2017-
32). 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. 10.4  - Apreciação do Relatório final do projeto de
ensino intitulado: "Concursos Estudantis IBRACON", sob a  Coordenação do Prof. Guilherme Hoehr
Trindade (23110.003432/2017-87). 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. 10.5 -  Apreciação do
Relatório final do projeto de ensino intitulado: "Competição Estudantil sobre Dosagem de Concreto -
VIII SAIEC", sob a Coordenação do Prof. Guilherme Hoehr Trindade (23110.005070/2017-69). 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. 10.6 - Apreciação do Relatório final do projeto de ensino intitulado:
"Projeto de Monitoria para a Disciplina de Hidráulica em Meios Porosos", sob a Coordenação do
Prof.  Rômulo Henrique Batista de Farias (23110.003520/2017-89). 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. 10.7
- Apreciação do Relatório final do projeto de ensino intitulado: "Manutenção da Inclusão Virtual do
Curso Engenharia de Petróleo",  sob a Coordenação do Prof.  Rômulo Henrique Batista de Farias
(23110.003513/2017-87). 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. - 10.8 - Apreciação do Relatório



final do projeto de ensino intitulado: "Projeto de Monitoria para a Disciplina de Instalação e
Completação de Poços", sob a Coordenação do Prof. Rômulo Henrique Batista de Farias
(23110.003521/2017-23). 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. 10. 9 - Apreciação do Relatório
final do projeto de ensino intitulado: "Sedimentologia do Quaternário em Pelotas", sob  a Coordenação
da Profª Camile Urban (23110.000151/ 2014-20). 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. 10.10 -Apreciação
do projeto de ensino intitulado: "Monitorias de Química da Madeira para o Curso de Engenharia Industrial
Madeireira",  sob a Coordenação do Prof.  Gabriel Valim Cardoso. 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. Item 11
- APRECIAÇÃO DOS RELATÓRIOS ANUAIS DE ATIVIDADES DOCENTES/2017 DOS
PROFESSORES DO CENTRO DE ENGENHARIAS. A Senhora Presidente do Conselho do Centro
informou que foi fechado pela Direção os RAADs dos docentes exonerados, redistribuídos, falecido,
aposentados, substitutos e afastados. Após, colocou a palavra à disposição dos Conselheiros relatores para
procederem aos respectivos relatos dos RAADs/2017, conforme planilha apresentada. Após, análise e
contabilização da carga horária e pontuação, os Senhores Conselheiros observaram alguns problemas com
relação a pontuações acima e outras abaixo do permitido. Sobre esses Relatórios, os Conselheiros
aprovaram o retorno ao docente para possível correção, bem como, definiram que deve ser estabelecida
carga horária máxima em disciplinas de Trabalho de Conclusão de Curso e Estágio Curricular, os quais
serão divulgados por meio de Memorando Circular. Foi questionado como fica a Carga Horária de Ensino
para docente que recebe CD 3 e 4. Sobre esse assunto, a Senhora Presidente do Conselho disse que irá
fazer uma consulta à CPPD. Após, os Senhores Conselheiros aprovaram por unanimidade o Relatório
Anual de Atividades Docentes 2017 do Centro de Engenharias. Item 12 -  RENOVAÇÃO DO
SOFTWARE. O Conselheiro Prof. Rômulo Henrique Batista Farias trouxe ao conhecimento dos Senhores
Conselheiros que a SPE conseguiu a renovação gratuita da Base de Dados ONEPETRO, não sendo mais
necessário utilizar os recursos da unidade. A solicitação de renovação do Software CMG, conforme o
Prof. Romulo, está relacionada ao ítem 12.6 da Planilha - INFRAESTRUTURA - MANUTENÇÃO E
INSTALAÇÃO. Disse que o Colegiado consente em abrir mão da verba dos valores do item 06 da planilha
de recursos orçamentários do Centro de Engenharias. Porém, como os  recursos destinados para
laboratórios e publicações não compreendem o mesmo item, aprovaram em não abrir mão desses recursos.
Após ampla discussão, os Senhores Conselheiros sugeriram tentar buscar os recurso na Reitoria conforme
aprovado em reunião anterior e, caso negado, esse recurso deverá sair do orçamento do Centro de
Engenharias, que representa um valor em torno de R$ 16000,00. Embora  o Colegiado do Curso de
Engenharia de Petróleo não tenha manifestado como prioridade do Curso a renovação deste software, os
Conselheiros aprovaram com dezessete (17) votos favoráveis, um (1) voto contrário e uma (1) abstenção.
Item 13 - LIBERAÇÃO DO ESPAÇO OCUPADO PELO LABORATÓRIO DE MECÂNICA DOS
SOLOS -  PROFESSOR ALFREDO MENDES D'AVILA. A Senhora Presidente do CCE informou que,
tendo em vista a aposentadoria do Prof. Alfredo Luis Mendes D'Avila em maio de 2017, grande parte dos
equipamentos do Laboratório de Mecânica dos Solos, localizado no CCL, Capão do Leão, foram
transferidos para  o Laboratório de Pavimentação. O Prof. Klaus, que assumiu a disciplina, não mostrou
interesse em manter o Laboratório naquele prédio. Então a Senhora Presidente colocou em apreciação a
proposta de instalar novos equipamentos de uso do Centro de Engenharias, em especial do Curso de
Engenharia Agrícola, consolidando assim mais um laboratório do Centro de Engenharias. Proposta
aprovada por unanimidade. Item 14 -  COMPUTADORES ADQUIRIDO COM RECURSOS PROEQUIP.
Esse item foi aprovado a retirada de pauta. Item 15 -  INFORMES. A Senhora Presidente do Conselho do
Centro trouxe as seguintes informações: 15.1 - Edital  dos projetos de Ensino avaliado pelos colegiados.
15.2 - As lâmpadas e reatores que estavam com problemas estão sendo trocadas nestas duas últimas
semanas. 15.3 - Em reunião com o Prof. Otávio Peres, da PROPLAN, falou sobre a situação que o Centro
de Engenharias está enfrentando em relação às salas (alocação de espaços), bem como a falta de
datashows e cortinas. Disse que solicitou, novamente, a liberação de salas do EAD e, sugeriu que fosse
tratado, neste momento, da liberação de mais duas salas, pelo menos. Também foi tratado  sobre a situação
do prédio do Centro de Engenharias / 1001. Para isso, foi solicitada pela PROPLAN a elaboração de uma
planta de cobertura para encaminhar a reforma. Em relação ao prédio do Centro de Engenharias / Conde
de Porto Alegre, houve nova reunião no dia 08/4 sobre a construção da estufa, serraria e da marcenaria;
discutiram sobre o projeto amplo do Centro de Engenharias na região do Porto. Para isso, será feita a



elaboração de um programa de necessidades. 15.4 - Trouxe a informação referente ao Memorando nº
4/2018/CDPD que fala sobre a necessidade da Elaboração e implantação dos Planos de gerenciamento de
Resíduos de serviços de Saúde (PGRSS) e que o NPA estará realizando encontros presenciais (orientações
técnicas) em todas as Unidades geradora no período de 09 e 27 de abril, mediante agendamento. Disse que
vai passar à Comissão de Laboratórios para definir a data para agendamento com aquele Núcleo.  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, 6 de
abril de 2018.

 

Documento assinado eletronicamente por ISABELA FERNANDES ANDRADE, Diretora, Centro de
Engenharias, em 20/04/2018, às 16:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LAURECI LANE ARAUJO SILVA, Secretária, Centro de
Engenharias, em 20/04/2018, às 19:57, 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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