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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

ATA 09/2018

Aos 27 dias do mês de abril do ano de 2018, às oito horas e trinta minutos, na sala A 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 (0126228), e
com a presença da Coordenadora da Câmara, Aline Paliga, para tratar a seguinte pauta: 1) Apreciação da
pauta; 2) Aprovação da Ata 08/2018 (0119705); 3) Projetos de Ensino: 3.1 - IV Mostra Acadêmica de
Trabalhos da Engenharia Ambiental e Sanitária - Proposta - Coordenadora: Rubia Flores Romani
(SEI 23110.017726/2018-77 ) Relatora: Ângela Azevedo; 3.2 - VII Semana Acadêmica da Engenharia
Ambiental e Sanitária - Proposta - Coordenadora: Rubia Flores Romani (SEI 23110.017724/2018-88)
Relatora: Mereilen Lopes;  3.3 -  Grupo de Estudos em Construção - Prorrogação - Coordenadora Maria
Tereza Fernandes Pouey (Processo Físico 23110.003425/2017-85) - Condoc - 462512 -Relator: Carlos
Luz; 3.4 -  Grupo de Estudos em Construção - Relatório Final - Coordenadora Maria Tereza Fernandes
Pouey ( Processo Físico 23110. 002738/2014-73) - Condoc - 331062 -Relator: Mateus Beck; 3.5 - 
Confecção do livro Tecnologia Agroindustrial: produtos de origem animal - Prorrogação - Coordenadora
Maria Laura Gomes Silva da Luz (Processo Físico 23110.002360/2016-70) - Condoc - 422289 - Relator: 
Leandro Fagundes;  3.6 -  Confecção do livro Tecnologia Agroindustrial: produtos de origem vegetal -
Prorrogação - Coordenadora Maria Laura Gomes Silva da Luz (Processo Físico 23110.002365/2016-01) -
Condoc - 422299 - Relator: Marcelo Lemos;     3.7 - Integração e Modelagem de Dados Geofísicos:
Aplicações ao Mapeamento Geológico e a Prospecção Mineral -  Proposta - Coordenadora: Suzana Morsh
(SEI 23110.015729/2018-76) - Relator: Gilson Porciuncula; 4) Ofertas 2018/2; 5) Comissão de Áreas e
Padronização; 6) Estágios, trabalho de conclusão de curso e colaborações; 7) Regimento de Ensino de
Graduação (23110.105989/2017-51); 8) Regimento da Câmara de Ensino; 9) Assuntos Gerais. A prof.
Aline iniciou a reunião com o item 1) Apreciação da pauta. O prof. Mateus Beck solicitou a inclusão de
um item, vagas para professores substitutos, sendo elas: vaga decorrente do afastamento para doutorado do
prof. Eduardo Walker e vaga da nomeação do prof. Denis, sendo esta, com código da nomeação do Reitor.  O
prof. Daniel Palomino solicitou a inclusão de um item sobre a disciplina de Geodésia e o prof. Carlos Luz
solicitou acrescentar na pauta um item referente aos encargos do prof. Leandro Aquino. As inserções foram
aprovadas por unanimidade. A prof. Aline definiu: a solicitação do prof. Mateus Beck como o item 5)
Formulário dos concursos; a solicitação do prof. Daniel Palomino como item 6) Disciplina Geodésia; e a
solicitação do prof. Carlos Luz como item 7) Encargos do prof. Leandro Aquino. 2) Aprovação da Ata
08/2018 (0119705); A profª. Aline fez a leitura da Ata 08/2018 e o prof. Daniel Palomino solicitou alterações
no texto do item 6 , vaga exoneração do Prof. Júlio Cesar Ferro Guimarães, para o texto ficar mais claro. A
Profª. Aline fez as devidas correções. A ata foi colocada em apreciação e aprovada com duas abstenções por
dois membros que não estavam presentes. 3) Projetos de Ensino: 3.1 - IV Mostra Acadêmica de
Trabalhos da Engenharia Ambiental e Sanitária - Proposta - Coordenadora: Rubia Flores Romani
(SEI 23110.017726/2018-77 ) - A profª. Ângela Azevedo fez o relato da proposta de Projeto de Ensino. 3.2 -
VII Semana Acadêmica da Engenharia Ambiental e Sanitária - Proposta - Coordenadora: Rubia
Flores Romani (SEI 23110.017724/2018-88) A profª. Mereilen Lopes fez o relato da proposta de Projeto de
Ensino. As Propostas dos  Projetos de Ensinos 3.1 e 3.2 foram discutidas em conjunto e aprovadas por
unanimidade, condicionadas a mudança em algum dos projetos, pois a IV Mostra está contida como um
evento dos dois projetos, causando uma duplicidade. A profª. Aline ficou de conversar com a profª. Rubia
para possíveis alterações. 3.3 -  Grupo de Estudos em Construção - Prorrogação - Coordenadora Maria
Tereza Fernandes Pouey (Processo Físico 23110.003425/2017-85) -O prof. Carlos Luz relatou a
prorrogação, que foi aprovada por unanimidade.  3.4 -  Grupo de Estudos em Construção - Relatório
Final - Coordenadora Maria Tereza Fernandes Pouey ( Processo Físico 23110. 002738/2014-73) - O
prof. Mateus Beck fez o relato do Relatório Final, que foi aprovado por unanimidade. 3.5 -  Confecção do
livro Tecnologia Agroindustrial: produtos de origem animal - Prorrogação - Coordenadora Maria
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Laura Gomes Silva da Luz (Processo Físico 23110.002360/2016-70) - O prof. Leandro Fagundes fez o
relato da Prorrogação que foi aprovada por unanimidade.  3.6 -  Confecção do livro Tecnologia
Agroindustrial: produtos de origem vegetal - Prorrogação - Coordenadora Maria Laura Gomes Silva
da Luz (Processo Físico 23110.002365/2016-01) - A profª. Aline fez o relato da Prorrogação, pois o relator
prof. Marcelo Lemos não compareceu a reunião com falta justificada. A Prorrogação foi aprovada por
unanimidade. 3.7 - Integração e Modelagem de Dados Geofísicos: Aplicações ao Mapeamento Geológico
e a Prospecção Mineral -  Proposta - Coordenadora: Suzana Morsh (SEI 23110.015729/2018-76) - O
prof. Gilson Porciuncula fez o relato da proposta  de Projeto de Ensino, que foi aprovada com uma abstenção
e com uma sugestão em relação ao tempo de duração do projeto, prevendo um período anterior e posterior ao
curso, tendo em vista a preparação do mesmo, relatório final e finalização do projeto. 4) Ofertas 2018/2; A
profª. Aline relembrou o calendário e apresentou planilha de cursos/professores. A professora se
comprometeu de enviar a planilha em branco para secretários dos colegiados e coordenadores para
preenchimento e solicitou o retorno da planilha de Ofertas 2018/2, preenchida até 15/06/2018. Foi realizada
uma divisão de professores para que os coordenadores possam conversar sobre os encargos que poderiam
assumir e sugerir à Câmara através da planilha. A Câmara então deliberará sobre os encargos em reuniões
previsas no calendário CEng. A profª. Aline irá começar a pesquisar sobre as áreas dos concursos a que cada
professor ingressou no CEng, após algumas discussões.  5) Formulário dos concursos; O prof. Mateus
Beck informou que existem dois formulários para solicitação de abertura de concurso para professores
substitutos, processos 23110.018963/2018-55 e 23110.018881/2018-19. Foi constatado que existe
necessidade de modificar o curso de Engenharia Eletrônica para o curso de Engenharia de Controle e
Automação no processo 23110.018963/2018-55, e no processo 23110.018881/2018-19, adequar a titulação
exigida para doutorado, tendo em vista que o Reitor é professor associado,  conforme Resolução Memorando
nº 41/2017/GVR/REITORIA. A profª. Aline solicita que os coordenadores enviem para a direção, com
três meses de antecedência ao términos dos contratos de substitutos, os pedidos de abertura de concurso ou
aproveitamento de candidatos aprovados.  6) Disciplina Geodésia; O prof. Daniel Palomino comentou que
existem caracterizações diferentes nos cursos do CEng que ministram a disciplina de Geodésia e o
professor solicitou a padronização da disciplina ou um novo código. Após discussão, os membros decidirão
fazer encaminhamento para uma reunião entre os professores que ministram a disciplina Geodésia, para
analisar a caracterização para padronização. 7) Encargos do prof. Leandro Aquino; O prof. Carlos Luz
solicitou informações sobre quais encargos estavam previstos no concurso do prof. Leandro Aquino, pois
como sugestão da antiga coordenação do Curso de Eng. Agrícola, ele poderia assumir reofertas das
disciplinas Princípio da Ciência do Solo e  Relação solo-água-planta, disciplinas oferecidas pela FAEM. O
prof. Maurízio elucidou que em seu concurso não havia previsão destas disciplinas. Como decisão da
Câmara, o professor assumirá somente a disciplina Obras em Terras, e colaborará nas disciplinas Mecânicas
dos Solos do professor Klaus Machado Theisen. A profª Aline informou que o professor Klaus está com a
carga horária de 18h, não concordando em não ministrar uma das disciplinas optativas. Após discussões,
ficou decidido a liberação neste semestre, para que fique com 18h, porém semestre que vem, será limitada
em 14h/semanais. 8) Comissão de Áreas e Padronização; Os professores Maurizio Silveira Quadro
e Mateus Beck solicitaram pedido de afastamento da Comissão de Área e Padronização. A profª. Aline
Paliga candidatou-se a presidência da comissão no lugar do prof. Mateus Beck  e a profª. Mereilen Lopes no
lugar do prof. Maurizio Quadro. As candidaturas das professoras foram colocadas em votação e foram
aprovadas com duas abstenções. Devido o adiantado da hora, a Câmara de Ensino deu por encerrada 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 14/05/2018, às 09:13, 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 0141645 e
o código CRC 8BA679FB.

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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Referência: Processo nº 23110.017899/2018-95 SEI nº 0141645


