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Aos vinte 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. Leandro Fagundes, Prof. Carlos Eduardo Espinosa, Prof. Gilson Simões Porciúncula,
Prof. Daniel Munari Vilchez Palomino, Prof. Luciano Anaker Leston por Prof. Darci Alberto Gatto, Prof.
Alejandro Martins Rodriguez por  Prof.ª Diuliana Leandro, Profª Érika Ferreira da Silva, Profª Merielen
de Carvalho Lopes, Prof. Mateus Beck Fonseca, Prof. Marcelo Lemos Rossi, Prof. Maurizio Silveira
Quadro, Prof. Robson Andreazza, Prof. Rômulo Henrique Batista de Farias e o Técnico Rafael Rutz e os
Acadêmicos Marina Jordana Martins e Luiz Alberto Antunes. 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 -
Apreciação dos resultados da eleição para o Colegiado do Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária,
solicitado pelo Prof. Maurizio Silveira Quadro. 2 - Incluir no item 11 datashows adquiridos. 3 - Bolsas
com recursos da Unidade. 4 -  Solicitação de recursos do aluno Natan Battisti do Curso de Engenharia de
Petróleo e Espaço Físico solicitados pela Prof. Isabela Fernandes Andrade e 5. Vaga da exoneração do
Prof. Julio Guimarães solicitado pela Profª Aline Paliga. Item 2 - APROVAÇÃO DA ATA Nº 04/2018
(0098170). A Senhora Presidente CCE colocou a palavra à disposição para que os Conselheiros se
manifestassem sobre a ata em apreciação a qual, foi aprovada com duas abstenções. Item 3 -
APRECIAÇÃO DA APROVAÇÃO AD REFERENDUM DO CONSELHO DO CENTRO DE
ENGENHARIAS REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CONCURSO PARA
PROFESSOR SUBSTITUTO 40h dos Cursos de Engenharia Eletrônica e Engenharia de Controle e
Automação - processo SEI 23110.014799/2018-15. A Senhora Presidente do CCE justificou a aprovação
ad referendum devido ao afastamento do Prof. Alvacir Alves Tavares para pós-graduação stricto sensu
(Portaria: 094/16) e que turmas ficarão descobertas a partir do dia 27/04/2018, tendo em vista o término
do contrato do Professor Substituto Alexsander Vasconcelos Canez, nesta data. Foi apensado a este
processo a solicitação de concurso para professor substituto (0010537), bem como a aprovação ad
referendum do Conselho do Centro de Engenharias da indicação da área para abertura de concurso para
professor substituto. Após, os senhores Conselheiros aprovaram por unanimidade o ad referendum. Item
4 - APRECIAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO REFERENTE AOS ESTÁGIOS
PROBATÓRIOS. A Senhora Presidente do Conselho do Centro fez os seguintes relatos sobre os planos
de trabalho:  4.1 - Plano de Trabalho do Professor Marcelo Schramm referente ao semestre 2018/1 -
processo físico 23110.007958/2016-55. Parecer da CAEP: o plano de trabalho foi apresentado no período
estabelecido e constam os eixos de ensino, pesquisa e gestão. Recomenda-se a participação em projetos
no eixo extensão. Os Senhores Conselheiros aprovaram por unanimidade o relato e o respectivo parecer
da CAEP. 4.2 -  Plano de Trabalho 2017/2 (retroativo) e 2018/1, referente ao Estágio Probatório do
Professor Bruno Vieira - processo físico 23110.007980/2016-03. Parecer da CAEP: a entrega do Plano
2017/2 foi retroativa ao período estabelecido e constam os eixos ensino, pesquisa, extensão e gestão. Já o
plano de trabalho 2018/1 foi apresentado no período estabelecido e constam os eixos de ensino, pesquisa,
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extensão e gestão. Os Senhores Conselheiros aprovaram por unanimidade o relato e o respectivo parecer
da CAEP. 4.3 - Plano de Trabalho 2018, referente ao Estágio Probatório da Professora Tamara Leitzke
Caldeira - processo SEI 23110.007870/2018-03. Parecer da CAEP: o plano de trabalho foi apresentado
no período estabelecido e constam os eixos de ensino, pesquisa, extensão (unificado) e gestão. Os
Conselheiros aprovaram por unanimidade o relato e o respectivo parecer da CAEP. Item 5 - PROJETOS
DE ENSINO. Relatora: Profª Aline Ribeiro Paliga. 5.1 - Apreciação do Relatório Final do Projeto de
Ensino intitulado: "Projeto de Confiabilidade", sob a  coordenação da Profa. Ariane Ferreira Porto Rosa -
processo físico 23110.003426/2017-20. 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. 5.2 - Apreciação
do Projeto de Ensino intitulado: "Ciclo Permanente de Atividades Extracurriculares do Curso de
Engenharia Civil", sob a coordenação da Profa. Ângela Azevedo de Azevedo - processo SEI
23110.017059/2018-22. 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. Item 6 - APRECIAÇÃO DA
INDICAÇÃO DE COORDENADOR E COORDENADOR ADJUNTO DO NÚCLEO BÁSICO DO
CENTRO DE ENGENHARIAS - processo SEI 23110.016973/2018-56. A Senhora Presidente do
Conselho do Centro trouxe para apreciação dos Senhores Conselheiros os termos do Memorando 122
(0114028) do Prof. Carlos Eduardo Espinosa, Coordenador do Núcleo Básico - NUB sobre o acordo
entre os membros do Núcleo Básico (Matemática e Desenho), sem objeções ou restrições, da nova
coordenação que será constituída pelo Prof. Marcelo Schramm (coordenador) e a Profª Letícia Tonetto
(coordenadora adjunta).  Após análise e por estar em conformidade com o Regimento do NUB, os
Senhores Conselheiros aprovaram por unanimidade com uma abstenção as respectivas indicações. Item 7
- APRECIAÇÃO DO RESULTADO DA CONSULTA PARA COORDENADOR E
COORDENADOR ADJUNTO DO CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA -
processos SEI 23110.016675/2018-66 e 23110.007298/2018-74. A Senhora Presidente do CCE trouxe
para apreciação dos Senhores Conselheiros a formação da lista tríplice para Coordenador e Coordenador
adjunto do Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária composta da seguinte forma: Para Coordenador,
em primeiro lugar, o Prof. Maurizio Silveira Quadro com 7 (sete) votos, em segundo lugar, a Profª
Adriane Manetti com 1 (um) voto e em terceiro lugar a Profª Luciara Bilhalva Corrêa com 1 (um) voto.
Para Coordenador adjunto, em primeiro lugar, a Profª Andrea Souza Castro com 7 (sete) votos, em
segundo lugar, a Profª Luciara Bilhalva Corrêa com 1 (um) voto e, em terceiro lugar o Prof. Érico Kunde
Corrêa com 1(um) voto. Os Senhores Conselheiros aprovaram por unanimidade a composição das listas
tríplices para a coordenação do Curso de Ambiental e Sanitária. 7. 1 - Também foi apreciado e aprovado
com uma abstenção, pelo CCE, o resultado da nova composição do Colegiado do Curso de Engenharia
Ambiental e Sanitária constituída da seguinte forma: Área Básica: Profª Luciara Bilhalva Corrêa, Prof.
William Nadaletti, Prof. Bruno Muller Vieira, Prof. Olivier Bonnet e como suplente o Prof. Rafael Dias.
Área Profissionalizante:  Profª Tirzah Siqueira, Profª Claudia Fernanda Almeida Teixeira Gandra e  como
suplente a Profª Rita de Cássia Fraga Damé. Área Especifica:  Profª Diuliana Leandro, Prof. Erico Kunde
Corrêa, Profª Vanessa Sacramento Cerqueira, Profª Claudia Fernanda Lemons e Silva, Profª Adriana
Gonçalves da Silva  Manetti, Prof. Robson Andreazza e Profª Rubia Flores Romani. Representação
Discente: Acadêmica Denise Vieira. Item 8 - APRECIAÇÃO DOS RESULTADOS DA CONSULTA
PARA A REPRESENTAÇÃO DOS DISCENTES, DOCENTES E TÉCNICOS-
ADMINISTRATIVOS NO CONSELHO DO CENTRO DE ENGENHARIAS - processo SEI
 23110.007998/2018-69. A Senhora Presidente do Conselho do Centro colocou em apreciação os
seguintes resultado da consulta para as três categorias representativas no CCE. Total de votantes dos
servidores Técnicos Administrativos: 14. Eleitas as Chapa 1, compostas pelos servidores Técnicos Rafael
Rutz e José Hirdes com  doze (12) votos. Chapa 2, composta pelos Técnicos  Ricardo Rippol e Laureci
Lane Araujo Silva  com nove (9) votos e Chapa 3, composta pelos Técnicos Giusepe Stefanello e Tatiane
Fujii com nove (9) votos. Total de votantes da representação discentes: 74. Eleitas as chapa 1, compostas
pelos discente Lucas Rafael da Silveira e Nathália Mendes com dezenove (19) votos. Chapa 2, composta
pelos discentes Cássio de Oliveira e Larissa Loebens com quarenta e três (43) votos e Chapa 3, composta
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pelos discentes Racquel Domingues e Pedro Brisolara com dezesseis (16) votos. Total de votantes  da
representação docente: 36. Eleita a Chapa única composta pelos docentes  Profª Cláudia Fernanda
Lemons e Silva e Profª Tamara Caldeira com trinta e cinco (35) votos. Após, os Senhores Conselheiros
aprovaram por unanimidade os respectivos resultados. Item 9 - COMPUTADORES ADQUIRIDOS
COM RECURSOS DO EDITAL PROEQUIP 2016/2017. A Senhora Presidente do CCE trouxe para
conhecimento dos Senhores Conselheiros o Termo de Transferência no qual, a PROGIC transfere o
domínio de doze (12) Microcomputadores Dell e doze (12) Monitores Dell para o Centro de Engenharias.
Disse que a aquisição desses equipamentos, no valor de R$ 51.360,00, foram transferidos em virtude do
Edital PROEQUIP 2016-2017 (Chamada 2) pelos Cursos que concordaram em receber esses
equipamentos (Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia de Petróleo, Engenharia Industrial
Madeireira, Engenharia Eletrônica e Geoprocessamento), conforme planilha de créditos que apresenta as
seguintes distribuições: Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária valor de R$ 27.195,00, Curso de
Engenharia de Petróleo valor de R$ 5.000,00, Curso de Engenharia Eletrônica valor de R$ 46.018,00,
Curso de Engenharia Industrial Madeireira valor 4.910,00 e o Curso de Geoprocessamento valor
32.240,00. Conforme os valores creditados para cada Curso, caberá ao Curso de Engenharia Engenharia
Industrial Madeireira, 1 Computador, para o Curso de Engenharia de Petróleo, 1 Computador, para o
Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, 3 Computadores, para o Curso de Geoprocessamento, 3
Computadores  e para o Curso de Engenharia Eletrônica, 4 Computadores. Após, colocou a palavra a
disposição dos Senhores Conselheiros para sugestão sobre a distribuição dos computadores. Após ampla
discussão, os Conselheiros aprovaram com dois votos contrários e uma abstenção, que os Coordenadores
responsáveis levem a proposta do CCE em usar os Computadores para montar um Laboratório em
conjunto. 9.1 - DATASHOWS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA UNIDADE. A Senhora
Presidente do CCE trouxe para conhecimento dos Senhores Conselheiros que o CEng recebeu seis (6)
datashows  e, solicitou aos Conselheiros  sugestões sobre como fazer o melhor uso dos equipamentos na
Unidade. Após ampla discussão, os Conselheiros aprovaram a sugestão de alocar um no prédio
CEng/Conde de Porto Alegre, um no prédio CEng/Alfandega e os outros no prédio CEng/Cotada,
preferencialmente nas salas administradas pela Unidade. Item 10 - PROGRAMA DE BOLSAS DE
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL. A Senhora Presidente do Conselho do Centro trouxe ao
conhecimento dos Senhores Conselheiros que a Pró- Reitoria de Assuntos Estudantis/PRAE e a Pró-
Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento tornou público que esta aberta a seleção de bolsistas ao
Programa de Bolsas de Desenvolvimento Institucional de acordo com a Portaria do Reitor 762/2018
(115238). A partir disso, sugeriu destinar um recurso da Unidade no valor de R$ 16.800,00 para manter
seis bolsista durante 7 meses. Após ampla discussão, foi aprovado com uma abstenção, a seleção de seis
(6) bolsistas, um (1) para a área de Engenharia;  um (1)  para auxiliar a área Administrativa; dois (2) para a
manutenção dos equipamentos (computadores e datashows) e dois para os laboratórios de informática.
Item 11 - SOLICITAÇÃO DE RECURSO DO ALUNO NATAN DO CURSO DE ENGENHARIA
DO PETRÓLEO. A Senhora Presidente leu os termos do e-mail encaminhado pelo acadêmico Natan
Battisti aos Senhores Conselheiros no qual, informa que seu trabalho foi selecionado para o principal
evento acadêmico da América Latina e Caribe na área de Petróleo. Salientou que no evento similar do ano
passado somente um estudante de graduação brasileiro foi selecionado para apresentar seu trabalho no
evento e este era do Curso de Engenharia de Petróleo/UFPel. O evento ocorre em Trinidad e Tobago em
junho e, deverá dar a resposta até dia 29/04, se poderá estar no referido evento apresentando seu trabalho.
Em resposta a solicitação do aluno, a Senhora Presidente do CCE informou que os recursos orçamentários
do CEng foram aprovados no CCE e que esse tipo de auxilio não foi previsto no orçamento. No entanto,
o aluno encaminhou um novo e-mail, o qual, a Senhora Presidente trouxe para a apreciação dos Senhores
Conselheiros. Após ampla discussão, os Conselheiros manifestaram-se no sentido de dizer que ficaram
felizes com a seleção do trabalho do aluno, parabenizando-o, e que gostariam muito que o CEng pudesse
conceder o auxilio solicitado, mas infelizmente a Unidade não tem a menor possibilidade de liberar esse
recurso, referendando assim a resposta da Direção. O Conselheiro Prof. Rômulo sugere que a Direção
encaminhe a solicitação a instância superior. Item 12 - ESPAÇO FÍSICO. A Senhora Presidente do CCE
trouxe ao conhecimento dos Senhores Conselheiros que o Laboratório sob a responsabilidade da Profª
Gizele Ingrid Gadotti não ocupou o espaço antes usado pelo Laboratório de Mecânica dos Solos,
conforme aprovado em reunião do CCE, tendo em vista a utilização deste espaço pela PROPLAN para
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obras que estão ocorrendo no prédio. Foi disponibilizada, dessa forma, sala nº 4 do prédio 33, localizado
no Campus Capão do Leão, para a instalação do referido Laboratório. Os Conselheiros aprovaram  por
unanimidade a liberação da nova sala. 12.1 - COMISSÃO DE ESPAÇO. A Senhora Presidente do CCE
colocou em apreciação dos Senhores a permanência ou não dos membros da comissão de espaço
constituída pela Portaria nº 056/2017, tendo em vista que enviou e-mail para obter informações sobre o
trabalho da  Comissão e obteve somente uma resposta. Os professores Maurizio Silveira Quadro e Ângela
Azevedo de Azevedo solicitaram a saída da referida Comissão. Foi retirado também o nome do Prof.
Antônio Alves, afastado para Doutorado desde março/2018. Após manifestações, foi aprovado por
unanimidade a indicação dos seguintes nomes para comporem a Comissão de Espaço Físico: Prof.
Wolmer Brod Peres, Profª Andrea Souza Castro e Profª Angélica Cirolini ou Prof. Alexandre Bruch, além
dos nomes já indicados: Leonardo Oliveira, Giusepe Stefanello e Acad. Racquel Knust. Item 13 -
LABORATÓRIO SOB A SUPERVISÃO DO PROFESSOR GIOVANI CIOCCARI. A Senhora
Presidente do Conselho do Centro trouxe a informação ao Senhores Conselheiros que, até o final de
2018, conforme informações da Pró-Reitoria de Planejamento, estará executado o projeto de ampliação de
espaço físico localizado no prédio do Centro de Engenharias - Conde de Porto Alegre. Disse que este
espaço abrigará a estufa, a serraria e a marcenaria vinculadas ao Curso de Engenharia Industrial e
Madeireira. Sugeriu, ainda, que o laboratório sob a responsabilidade do Prof. Giovani Cioccari, que já
está aprovado e será montado com recursos da Petrobrás, seja instalado junto a este espaço físico. Após
ampla discussão, a instalação deste laboratório no espaço localizado no prédio do Centro de Engenharias -
Conde de Porto Alegre foi aprovada por unanimidade. Item 14 - IMPRESSORAS DO CENG EM
MANUTENÇÃO. Os Senhores Conselheiros aprovaram o retorno das onze impressoras que foram para
orçamento e posterior conserto, conforme pedido nº 573/2016 no  valor de R$ 7.000,00 transferido para a
ND 339039 e que não foi autorizado pela reitoria por problemas com a licitação. Item 15 - VAGA DE
EXONERAÇÃO DO PROFESSOR JULIO CESAR FERRO DE GUIMARÃES. A Conselheira Profª
Aline Ribeiro Paliga informou que a vaga de exoneração foi discutida na reunião da Câmara de Ensino
realizada na manhã deste mesmo dia, e foi decidido que a vaga retorne ao Curso de Engenharia de
Produção. A Câmara de Ensino indica, também, que seja chamado o terceiro candidato aprovado no
concurso ainda válido. A decisão da vaga retornar para o curso baseou-se no tempo decorrido entre o
concurso e  a exoneração ser menor que dois anos. Após apreciação, foi aprovada por unanimidade a
chamada do terceiro colocado conforme Edital CPSI Nº 052, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2016. Item
16 - DEMANDA DE TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS CENG. O Conselheiro Prof. Daniel trouxe
para apreciação no CCE, definições de alguns pontos tratados na reunião realizada com a Comissão, tais
como, o cronograma de atividades, abrir uma chamada no CEng de solicitação de demanda de técnicos e
os seguintes critérios discutidos: área de atuação do técnico, número de laboratórios atendidos, número de
alunos atendidos por ano, número de cursos atendidos, quantos técnicos já atendem aos cursos, quais os
tipos de atividades serão atendidas (ensino, pesquisa, extensão e administrativa) e relato de atividades a
serem desempenhadas. Após, os critérios foram aprovados por unanimidade. Item 17 - INFORMES. A
Senhora Presidente do CCE informou que a primeira reunião sobre o PDU ficou agendada para o dia
03/05/2018, às 9h, na sala 306A. 17. 1 - O Conselheiro Prof. Gilson Simões Porciúncula informou que,
juntamente com a Profª Merielen de Carvalho Lopes, são candidatos para a vaga de representação de
coordenadores no CONSUN, cuja eleição que será realizada no dia 09/05/2018. 17.2 - A Senhora
Presidente do CCE parabenizou os cursos que participaram da formatura interna realizada no dia 20/04 no
Auditório da Reitoria. Disse que, em conversa com os formandos, os mesmo aprovaram e ficaram
satisfeitos com a unificação de datas para as formaturas internas. Falou também da necessidade de
estabelecer alguns critérios para possibilitar e garantir o sucesso das formaturas. 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, 20 de abril de 2018.

 

Documento assinado eletronicamente por LAURECI LANE ARAUJO SILVA,
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Documento assinado eletronicamente por LAURECI LANE ARAUJO SILVA,
Secretária, Centro de Engenharias, em 14/05/2018, às 12:45, 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 ISABELA FERNANDES ANDRADE,
Diretora, Centro de Engenharias, em 14/05/2018, às 15:19, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0103352 e o código CRC 263ED269.

Referência: Processo nº 23110.015147/2018-90 SEI nº 0103352
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