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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

ATA 08/2018

Aos 20 dias do mês de abril do ano de 2018, às 8 horas, 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 ata de presença (0119705) e com a presença da Coordenadora da
Câmara, Aline Paliga, para tratar a seguinte pauta: 1. Apreciação da pauta; 2. Aprovação da Ata 07/2018
(0097894); 3. Projetos de Ensino: 3.1 - Projeto de Confiabilidade - Relatório final - Coordenadora: Ariane
Ferreira Porto Rosa (Processo Físico 23110.003426/2017-20- condoc 469725) - Relator: Maurizio
Quadros; 3.2 - Ciclo Permanente de Atividades Extracurriculares do Curso de Engenharia Civil - Proposta -
Coordenadora: Ângela Azevedo de Azevedo (SEI 23110.017059/2018-22) - Relator: Romulo Farias; 4.
Disciplinas descobertas 2018/1; 5. Alocação da disciplina 1640021 - M3 - Equações Diferenciais A -
(23110.016396/2018-01); 6. Vaga exoneração Prof.  Júlio Cesar Ferro Guimarães; 7. Ofertas 2018/2 - 
Calendário CEng; 8. Estágios, trabalho de conclusão de curso e colaborações; 9. Resolução
47/2017/COCEPE - Estágio de Docência Orientada (23110.002035/2018-79); 10. Regimento de Ensino de
Graduação (23110.105989/2017-51); 11. Regimento da Câmara de Ensino; 12.  Assuntos Gerais. A
professora Aline iniciou a reunião com o item 1. Apreciação da pauta. O prof. Daniel Palomino solicitou a
inclusão de dois itens, sobre os encargos do Professor Bruno Goetze e sobre a concordância de mudança de
pré-requisitos de disciplinas da tabela CEng (tabela enviada à CRA na época da última padronização do
CEng). As inclusões foram aceitas, o item encargos do Professor Bruno será abordado no item 4, juntamente
com as disciplinas descobertas, e a segunda inclusão será item 8. Foram aprovadas as inserções por
unanimidade.  2. Aprovação da Ata 07/2018 (0097894): A ata foi colocada em apreciação e aprovada
por maioria, com uma abstenção. 3. Projetos de Ensino:  3.1 - Projeto de Confiabilidade - Relatório
final - Coordenadora: Ariane Ferreira Porto Rosa (Processo Físico 23110.003426/2017-20- condoc
469725) - Relator: Maurizio Quadros – O Prof. Maurizio fez o relato do relatório final do projeto, dando
parecer favorável. O projeto foi colocado em apreciação e aprovado por unanimidade. 3.2 - Ciclo
Permanente de Atividades Extracurriculares do Curso de Engenharia Civil - Proposta -
Coordenadora: Ângela Azevedo de Azevedo (SEI 23110.017059/2018-22) - Relator: Romulo Farias – O
professor Rômulo relatou o projeto, dando parecer favorável. O projeto foi colocado em apreciação e
aprovado por unanimidade. 4. Disciplinas descobertas 2018/1. A profa. Aline Paliga informou que a
disciplina Higiene e Segurança do Trabalho da Engenharia Geológica foi assumida pelo  Prof. Carlos
Tillmann. Sobre a turma mista de Geometria Descritiva M5 , foi aberta consulta de interessados via cobalto e
devido a pouca procura, não foi efetivada a criação da turma. Com relação à redução da carga horária do
professor Giovani Cioccari , a direção recebeu a negativa do pedido de substituto (23110.008391/2018-04) ,
pois a UFPel não prevê substituto para professores ativos, além da resposta ao questionamento sobre a carga
horária máxima que o mesmo poderia exercer (0103304). Informou também que os pedidos de contratação
de professor substituto da licença saúde do professor Evaldo e do afastamento da Ana Karina foram
aprovados pelo COCEPE e encontram-se no NUMOV. Em relação aos encargos do Professor Bruno Goetze,
foi deliberado que estes serão atribuídos pelo curso de Geoprocessamento. A seguir, a Professora Aline
Paliga informou a situação da disciplina de Fenômenos de Transporte (1640247) turma M1, do curso de
Engenharia Geológica, ainda descoberta. Informou que o pedido foi realizado, porém o curso não discutiu o
encargo mesmo não recebendo nenhuma confirmação de oferta. Foram apresentados dois encaminhamentos:
ou os alunos serão deslocados para a turma M1 da disciplina de Termodinâmica e Transferência de Calor, da
Professora Maria Laura Luz, ou para a turma M1 da disciplina de Termodinâmica Aplicada do Professor
Antônio Carlos Ramos, disciplinas equivalentes a Fenômenos de Transporte, segundo o prof. Maurizio. A
seguir, a Professora Aline relatou a situação da disciplina de Eletricidade e Magnetismo, turma  do curso de
Engenharia de Petróleo. O contrato do professor substituto, Alexsander Canez, atual encarregado da
disciplina, está terminando, o que deixará a disciplina descoberta. Foi deliberado que o professor Alexsander,
antes de sair, deve realizar uma avaliação da disciplina. Foi decidido também que será conversado com o
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Professor Carlos Guilherme Neves, que também ministra neste semestre uma turma da disciplina, para que
assuma parte da disciplina, para que a turma não fique totalmente descoberta até a contratação do novo
professor substituto. Dando prosseguimento, a Professora Aline comunicou que a professora Sonia Bretanha
demonstrou descontentamento com seus encargos, pois os mesmos não foram combinados. Após revisão,
ficou decidido que serão repassados dois créditos da disciplina de Estatística Básica, turma M3 ou M2, para a
Professora Lauren Farias. 5. Alocação da disciplina 1640021 - M3 - Equações Diferenciais A -
(23110.016396/2018-01). Foi abordada a situação da disciplina, que tem sequência de aulas no campus
Capão do Leão, e no campus Anglo, que teve seu horário alterado pelo IFM, gerando dificuldade de
deslocamento para os alunos. A prof. Aline informou que o Professor da disciplina, Marcelo Schramm,
sugeriu que 20% da disciplina seja ministrada EAD, para que os alunos possam se deslocar de um campus a
outro, e que já alterou o plano de ensino. Após consulta aos coordenadores que ofertam a disciplina sobre a
possibilidade prevista em PPC desta aprovação, o plano de ensino foi aprovado pelos membros da Câmara.
6. Vaga exoneração Prof. Júlio Cesar Ferro Guimarães. A Professora Aline informou que o prof. Júlio
exonerou-se em 02/04/2018. Conforme foi decidido em reunião da Câmara, a professora trouxe o assunto da
vaga decorrente da exoneração para a discussão no fórum e abriu a palavra.O Professor Gilson Porciúncula
manifestou que a vaga do curso de Engenharia de Produção não se efetivou no curso, pois o Prof. Julio
solicitou exoneração sem concluir o processo de estágio probatório, assim, pede o retorno da vaga para o
curso. Após deliberação, foi decidido que vagas que retornarem em menos de dois anos não serão
rediscutidas, e que o encaminhamento será de aproveitar o próximo candidato aprovado no concurso ou de
reabrir o concurso. A sugestão foi aprovada por unanimidade. Com relação ao concurso do prof. Júlio, edital
CPSI nº 40, de 30 de agosto de 2016 (23110.006563/2015-54), a professora Aline informou que o CEng
recebeu  dois pedidos, do segundo e terceiro lugares aprovados. A segunda colocada será chamada para a
vaga do Edital 01/2017/COCEPE. Já a terceira candidata, solicitou via processo judicial, a antecipação de
tutela. Conforme decisão anterior, foi aprovado o aproveitamento do terceiro candidato para a vaga de
exoneração do professor Júlio. 7. Ofertas 2018/2 -  Calendário CEng. A Professora Aline relatou a
sugestão de calendário com as atividades relativas às ofertas 2018/2, de abril a julho de 2018. O calendário é
colocado em apreciação dos membros, e, após alterações, foi aprovado por unanimidade. 8. Disciplinas
tabela CEng. O Professor Daniel Palomino relatou o pedido de autorização para modificação dos pré-
requisitos de disciplinas da tabela CEng do curso de Geoprocessamento, sendo estas: 1640079 - Matemática
Aplicada A, 1640111 - Topografia I, 1640290 - Geomatemática I, 1640294 - Lógica Matemática, retirar os
pré-requisitos; 1640282 - Sensoriamento Remoto – pré-requisito passar a ser a disciplina 0090095 – Física;
disciplina 1640115 – Processamento Digital de Imagens – pré-requisitos passarem a ser 1640113 –
Interpretação de imagem e 1640290 – Geomatemática I; e disciplina 1640296 – Ajustamento de Observações
– pré-requisitos passarem a ser 1640290 – Geomatemática I, 1640080 – Álgebra Linear e 1640079 –
Matemática Aplicada. Após deliberação dos membros, ficou decidido que a disciplina de Geomatemática I
continuará com o pré-requisito de 1640014 – Cálculo A. As demais alterações foram aprovadas por
unanimidade. Aproveitando a presença na reunião do Professor Robson Andreazza, coordenador do
PPGCAmb, foi passado ao item 10. Resolução 47/2017/COCEPE - Estágio de Docência Orientada
(23110.002035/2018-79).  Após deliberação, foi decidido que o professor que pedir colaboração de
Estagiário de Docência deverá indicar, no plano de ensino, quais as aulas que serão ministradas por este. Os
planos de ensino devem ser discutidos nos colegiados dos cursos. O professor Robson ficou de compartilhar
o modelo do plano de docência orientada do PPGamb.  Devido o adiantado da hora, a Câmara de Ensino deu
por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Júlia Mello dos Santos, 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 27/04/2018, às 12:03, 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 0119705 e
o código CRC 3A356261.
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Referência: Processo nº 23110.016120/2018-14 SEI nº 0119705


