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Aos vinte e cinco dias do mês de maio 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
extraordinariamente 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. Marcelo Schramm,
Prof. Gilson Simões Porciúncula, Prof. Darci Alberto Gatto, Prof. Carlos Alberto Silveira da Luz,  Profª
Merielen de Carvalho Lopes, Prof. Mateus Beck Fonseca, Prof. Marcelo Lemos Rossi, Profª Andrea
Souza Castro por Prof. Maurizio Silveira Quadro, os Técnicos Rafael Rutz, Giusepe Stefanello, Ricardo
Ripoll de Medeiros e os Acadêmicos Cássio de Oliveira, Lucas Rafael da Silveira e Racquel Rodrigues
Knust. Justificadas as ausências dos conselheiros Diuliana Leandro, Rômulo Henrique Batista Farias 
Farias e Maurizio Silveira Quadro. 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 com as seguintes inclusões: 1 - Apreciação do plano de trabalho de 30 meses
(retroativo) e homologação da avaliação final do Estágio Probatório - Prof. Willian Nadaletti -
23110.007972/2016-59 (processo físico). 2 - apreciação de comissão para elaboração dos planos de
Gerenciamento de Resíduos perigosos nos laboratórios geradores (sugestão: Profª Luciara Bilhalva
Corrêa, Profª Ângela Azevedo de Azevedo e o Técnico Gabriel Afonso Martins). 3 - Apreciação da
indicação do NDE do Curso de Engenharia de Petróleo, solicitados pela Profª Isabela Fernandes
Andrade. 4 - Apresentação das disposição dos quadro de formaturas, solicitado pelo Eng. Giusepe
Stefanello. 5 - Substituição de discente na Comissão do Regimento, solicitado pela Profª Aline Ribeiro
Paliga. Item 2 - APROVAÇÃO DA ATA Nº 07/2018 (0148233). A Senhora Presidente do CCE
colocou a palavra à disposição para que os Conselheiros se manifestassem sobre a ata em apreciação. O
Conselheiro Prof. Marcelo Scharamm solicitou a seguinte inclusão: no Subitem 5.2, onde se lê
"Resolução nº 4/2018", Leia-se, "Resolução nº 4/2018/COCEPE". Após, a ata foi aprovada com quatro
(4) abstenções de conselheiros que não participaram da reunião anterior. Item 3 - APRECIAÇÃO DOS
PLANOS DE TRABALHO 2018. 3.1 - Estágio Probatório do Professor Sigmar de Lima - SEI
23110.008008/2018-18. Parecer da CAEP: A entrega do Plano de Trabalho foi realizada no período
estabelecido e nele constam os eixos de ensino, pesquisa, extensão e gestão. Os Senhores Conselheiros
aprovaram por maioria o relato e o respectivo parecer da CAEP, com três abstenções. 3.2 - Estágio
Probatório da Professora Letícia Tonetto - Processo físico 23110.005622/2017-39. Parecer da CAEP: A
entrega do Plano de Trabalho foi realizada no período estabelecido e nele constam os eixos de ensino,
pesquisa, extensão e gestão. Os Senhores Conselheiros aprovaram por maioria o relato e o respectivo
parecer da CAEP, com uma abstenção. Item 4 - HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO DO ESTÁGIO
PROBATÓRIO - PARECER FINAL, REFERENTE AO ESTÁGIO PROBATÓRIO DO
PROFESSOR GUILHERME HOEHR TRINDADE - PROCESSO FÍSICO 23110.004804/2016-10. A
Senhora Presidente do Conselho do Centro colocou em apreciação dos Senhores Conselheiros o processo
do Estágio Probatório do Professor Guilherme Höehr Trindade. Após análise, e por ter sido aprovado
com média acima de 70% tanto na avaliação parcial quanto na avaliação final, conforme as Normas do
CONSUN, o referido processo foi aprovado por maioria, com uma abstenção. Item  5 - APRECIAÇÃO
DE PROJETOS DE ENSINO: Relatora: Profª Aline Ribeiro Paliga. 5.1 - Apreciação do Projeto
intitulado: "IX Semana Acadêmica do Curso de Engenharia Civil", sob a Coordenação da Profª Tamara
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Caldeira (SEI 23110.021600/2018-05). 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 Relatório Final do Projeto de Ensino  intitulado: "Projeto de Confiabilidade", sob a
Coordenação da Profª Ariane Ferreira Porto Rosa (Processo Físico 23110.003553/2017-29). Parecer: A
Relatora examinando o presente processo, relatou que o mesmo já tinha sido aprovado neste Conselho,
porém, não tramitou no COCEPE para apreciação, sendo de parecer favorável ao referido Relatório. Os
Senhores Conselheiros aprovaram por unanimidade o relato e o respectivo parecer. Item 6 -
SOLICITAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEI 23110.023179/2018-69. A
Senhora Presidente do Conselho do Centro trouxe para apreciação dos Conselheiros a solicitação do Prof.
Darci Alberto Gatto referente ao conserto do FTir, equipamento instalado no Laboratório de Propriedade
da Madeira, utilizado para atender pesquisas dos Programas de Pós-graduação de Engenharias de
Materiais/CDTec, e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais/CEng. Disse que, conforme
aprovado em reunião do CCE em 09/03/2018, os valores de até R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
dispensariam apreciação em Conselho se consideradas prioridades elencadas pelos Colegiado/Núcleo
Básico. Acima desse valor, deverá ser submetido a apreciação desse Conselho, a exemplo da liberação do
recurso de $ 5.000,00 (cinco mil dólares) para atender a prioridade de renovação do Software para o
Curso de Engenharia de Petróleo. Conforme prioridade elencada pelo PPGCAnb, registrada em Ata
(01202710), o conserto do referido equipamento diz respeito a prioridade 5. O valor para a referida
manutenção é no valor R$ 32.587,35, ou seja, 40% do recurso destinado pela Unidade para a manutenção
e instalação de equipamentos. O Conselheiro Prof. Robson Andreazza justificou o motivo pelo qual, não
foi solicitado o atendimento imediato da prioridade um (1), que era a instalação da Casa de Gazes, em prol
da prioridade cinco (5), pela complexidade de atender todas as exigências para encaminhar o processo.
Disse que como o Prof. Darci Alberto Gatto está com o processo pronto com toda a documentação
exigida para fazer a solicitação do conserto do equipamento, o Colegiado da Pós-Graduação em Ciências
Ambientais aprovou esta solicitação. Após minuciosa discussão os Senhores Conselheiros aprovaram o
conserto do equipamento FTir, prioridade 5 do PPGCAmb e que as outras prioridades da Pós-Graduação
passem para o final das prioridades, com quinze (15) votos favoráveis, um (1) voto contrário e uma
abstenção. Item 7 - EMPRÉSTIMO DE NOTEBOOK PARA ALUNO DO CURSO DE
ENGENHARIA ELETRÔNICA - SEI 23110.014849/2018-56. A Profa. Isabela Fernandes
Andrade trouxe ao conhecimento dos Senhores Conselheiros que o Curso de Engenharia
Eletrônica possui entre seus alunos uma pessoa com deficiência visual - cegueira, CID 54.0, oriunda de
glaucoma e deslocamento de retina na infância. Disse que, em contato do Prof. Marcelo Rossi
(coordenador do Curso) com o NAI, foi passado que o aluno pode estudar e realizar atividades propostas
através de áudio-descrição utilizar a partir de um equipamento que conte com programa acessível, como o
Dosvox e NVDA, pois estes softwares convertem o texto em fala. Para tanto, o NAI solicitou que seja
disponibilizado ao aluno um Notebook para que o mesmo possa utilizar durante os seus estudos. Diante
dessa informação, o Prof. Marcelo Lemos Rossi fez a solicitação de um  Notebook ao CEng para atender
as necessidades do aluno. A Senhora Presidente encaminhou a solicitação à PRAE. Porém, em resposta
ao solicitado a PRAE informou que não dispunha de Notebook para esse tipo de atividade, mas que, o
NAI estava encaminhando um pedido de aquisição do equipamento para atender essas atividade. Diante
dessa negativa, a Senhora Presidente do Conselho do Centro informou que o Centro possui três
Notebooks que são reservados para diversas atividades do CEng e que poderia ser emprestado ao aluno
provisoriamente até o final do semestre. Após, colocou a palavra a disposição dos Senhores Conselheiros
para manifestação. O Conselheiro Prof. Leandro Fagundes se sensibilizou com a situação do aluno e disse
que transferirá, como doação ao aluno, um Notebook particular. Os Conselheiros por unanimidade
elogiaram o gesto de solidariedade do Professor Leandro Fagundes. Item 8 - ESTÁGIO PROBATÓRIO
DO PROF. WILLIAN CEZAR NADALETI - 23110.007972/2016-59 (processo físico). 8.1 -
APRECIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DE 30 MESES (RETROATIVO). A Senhora
Presidente do Conselho do Centro trouxe para apreciação dos Senhores Conselheiros o Plano de Trabalho
retroativo do período de 30 meses do Prof. Willian Cezar Nadaleti. De acordo com a CAEP, a entrega do
Plano de Trabalho foi retroativa ao período estabelecido e, consta os eixos de ensino, pesquisa, extensão e
gestão. Após analise, o Plano de Trabalho retroativo do referido professor foi aprovado por unanimidade.
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gestão. Após analise, o Plano de Trabalho retroativo do referido professor foi aprovado por unanimidade.
8.2 - HOMOLOGAÇÃO DA AVALIAÇÃO FINAL DO ESTÁGIO PROBATÓRIO. A Senhora
Presidente do Conselho do Centro colocou em apreciação dos Senhores  Conselheiros o processo de
avaliação final do Estágio Probatório do Professor Willian Cezar Nadaleti. Após análise, e por ter sido
aprovado com média acima de 70% tanto na avaliação parcial quanto na avaliação final, conforme as
Normas do CONSUN, o referido processo foi aprovado por unanimidade. Item 9 - APRECIAÇÃO DE
COMISSÃO PARA ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
PERIGOSOS NOS LABORATÓRIOS GERADORES. O Conselheiro Téc. Rafael Rutz manifestou-se
no sentido de informar aos Senhores Conselheiros sobre a reunião realizada em 26 de abril de 2018 com o
Núcleo de Planejamento Ambiental/PROPLAN. Disse que o  NPA apresentou o novo regulamento
interno para gerenciamento de resíduos perigosos instituído na Universidade e o grupo discutiu as
questões pertinentes ao CEng e seus cursos; estes ficaram responsáveis por elaborar os respectivos planos.
O prazo máximo para elaboração dos Planos da Unidades é dezembro de 2018. Após a Senhora
Presidente falou da necessidade de compor uma Comissão para Elaboração dos Planos de Gerenciamento
de Resíduos Perigosos nos Laboratórios Geradores do Centro de Engenharias, sugerindo os nomes da
Profª Luciara Bilhalva Corrêa, Profª Ângela Azevedo de Azevedo e do Técnico Gabriel Afonso Martins
e, como suplente, o Prof. Leandro Fagundes. Sugestão aprovada por unanimidade. Item 10 - NDE DO
CURSO DE ENGENHARIA DE PETRÓLEO. A Senhora Presidente do Conselho do Centro trouxe
para apreciação os Senhores Conselheiros os termos do Memorando n. 46/2018/CG_EngPet no qual,
solicita  esclarecimentos de encaminhamento para a composição do NDE do Curso de Engenharia de
Petróleo. A necessidade do esclarecimento deve-se a dúvida quanto a presença do Prof. Rômulo Henrique
Batista Farias no Núcleo Docente Estruturante, que de acordo com a Resolução nº 06 de abril de 2013,
Art. 3º, o NDE terá como seu presidente o Coordenador do Curso e no § 1º diz que são requisitos para
atuação no NDE  a Titulação em nível de pós-graduação Stricto Sensu. No entanto, no Regimento Geral
da UFPel no Art. 107 diz que: A coordenação didática de cada curso de graduação caberá ao Colegiado
respectivo, na forma do presente Regimento. No § 1º – Os cursos ministrados independentemente de
Faculdades e Escolas terão um coordenador escolhido pelo Reitor, pelo prazo de 2 (dois) anos, de lista
tríplice organizada pelo Colegiado do Curso, dentre seus docentes da área profissional, podendo ser
reconduzido uma vez. No § 2º – O coordenador do curso será também o coordenador do Colegiado do
Curso. Desta forma, o Prof. Rômulo Henrique Batista Farias, Coordenador do Curso, solicitou ao
Conselho autorização para presidir o NDE e,  a emissão de portaria conforme ATA do Colegiado
(0150137) para os seguintes membros: Romulo Henrique Batista de Farias (Presidente), Camile Urban,
Maristela Bagatin Silva, Valmir Francisco Risso, Fernada Vaz Alves Risso, José Wilson da Silva, Suzana
Maria Morsch e Giovane Matte Cioccari. Após ampla discussão, os Conselheiros aprovaram por maioria,
com uma abstenção, a nova composição do NDE e que a Direção faça uma consulta ao COCEPE sobre a
situação. Item 11 - APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE FIXAÇÃO DOS QUADROS DE
FORMATURAS. O Conselheiro Téc. Giusepe Stefanello apresentou aos Senhores Conselheiros o
estudo desenvolvido pela Comissão a respeito da sugestão de disposição dos quadros de formaturas no
prédio do CEng/Cotada. Disse, também, que os professores que tem quadros de formaturas em suas
salas foram consultados sobre o desejo de continuar com a guarda dos mesmos e que três quadros não
serão expostos por estarem muito danificados. Após, a proposta de fixação dos quadros foi aprovada por
unanimidade. Os Conselheiros elogiaram o trabalho da Comissão, composta pelo Téc. Giusepe Stefanello
e pela Profa. Maria Tereza Fernandes Pouey. Item 12 - COMISSÃO DO REGIMENTO INTERNO
DOS LABORATÓRIOS. A Conselheira Profª Aline Ribeiro Paliga informou que a proposta do
Regimento esta sendo finalizada para a aprovação junto com o revisão do Regimento do CEng. Disse que
recebeu um e-mail da Acadêmica Marina Martins Jordão solicitando o desligamento da Comissão. Diante
dessa solicitação o Conselho aprovou o nome do Acadêmico Pedro Brizolara e, como suplente, a
Acadêmica Larissa Loebens. Item 13 - INFORMES: 13.1 - A Senhora Presidente do Conselho trouxe ao
conhecimento dos Senhores Conselheiros os termos do Memorando nº
19/2018/SOR/PROPLAN/REITORIA referente aos prazos para a execução orçamentária. Disse que os
prazos para a execução dos recursos orçamentários da UFPel, e de suas Unidades, são definidos
por Portaria do Ministério da Educação (MEC), a qual geralmente é emitida no mês de agosto. A partir da
referida Portaria, a UFPel estabelece os prazos efetivos de execução orçamentária para as suas Unidades.
Dessa forma, o Prof. Denis Teixeira Franco, Superintendente de Orçamento e Gestão de Recursos da
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PROPLAN, sugere que as Unidades planejem de forma antecipada a execução de seus recursos
orçamentários, bem como estabeleçam períodos de arrecadação que sejam compatíveis com tal
planejamento. 13.2 -  A Senhora Presidente informou que a Comissão de Espaço Físico do CEng teve sua
primeira reunião. Nesta, ficou definido o horário das suas reuniões, que ocorrerão nas terças-feiras, das
8:30 às 10:30. 13.3 - A coordenadora do Curso de Engenharia Civil encaminhou um Memorando à
Direção informando que seu mandato, como Coordenadora do Curso de Engenharia Civil, encerra no dia
sete de junho do corrente ano. Como de praxe, foi aberto Edital para eleição do novo Coordenador e
Coordenador Adjunto (Edital Nº 02/2018), sendo o período de inscrições, de quatorze a vinte e um de
maio do corrente ano. Como não houve inscritos, a Profa. Ângela Azevedo manifestou que não tem
interesse em ficar como Coordenadora pro tempore. 13.4 -  A servidora Fernanda Fonseca Machado, que
atua junto às secretarias dos programas de Pós-Graduação do CEng, encaminhou um memorando
solicitando que seja incluído no Plano Plurianual de Capacitação do CEng a sua pretensão em se afastar
por 3 anos para pós-graduação, em nível de Doutorado, a partir de 21/03/2019. Como o CEng ainda não
possui o referido plano, a Presidente trouxe ao conhecimento deste Conselho a necessidade de definir a
Comissão encarregada de elaborar o Plano Plurianual dos Docente e Técnicos Administrativos do
CEng. Foram sugeridos os seguintes nomes: Profª Tirzah Moreira de Mello, Profª Fernanda Vaz Alves
Risso, Prof. Rafael Beltrame, Profª Isabela Fernandes Andrade ou Profª Aline Ribeiro Paliga e a Téc.
Tatiane Tavares Fujii ou Téc. Claudia de Oliveira Farias para, num prazo de 90 dias, apresentar proposta.
Sugestão aprovada por unanimidade. 13.5 - A Senhora Presidente do Conselho fez um convite informal
aos Conselheiros para a festa junina que esta programando para o dia 23/06 no CTG Thomas Luiz
Osório. 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, 25 de maio de 2018.

Documento assinado eletronicamente por ISABELA FERNANDES ANDRADE,
Diretora, Centro de Engenharias, em 15/06/2018, às 14:32, 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 16/06/2018, às 16:45, 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 0149741 e o código CRC C1E87777.
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