
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

ATA 11/2018
Aos 18 dias do mês de maio do ano de 2018, às oito horas e trinta minutos, 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 lista de
presença Sei (0148083), e com a presença da Coordenadora da Câmara, Aline Paliga, para tratar a seguinte pauta: 1) Apreciação da pauta; 2)
Aprovação da Ata 10/2018 (0140613); 3) Projetos de Ensino: 3.1 - Proposta de Projeto de Ensino IX  Semana Acadêmica da Engenharia Civil -
Coordenadora Tamara Caldeira (SEI 23110.021600/2018-05) - Relatora: Ângela Azevedo; 4) Disciplinas descobertas 2018/1; 5) Estágios,
trabalho de conclusão de curso e colaborações;  6) Minuta NDE (23110.015501/2018-86); 7) Regimento da Câmara de Ensino; 8) Extensão e
a Curricularização;  9) Semana acadêmica integrada; 10) Assuntos Gerais. A professora Aline iniciou a reunião com o item 1) Apreciação da
pauta; A professora Aline informou a pauta e solicitou a inclusão do Projeto de Confiabilidade - Relatório Final - Coordenadora Ariane Ferreira
Rosa - ( Processo Físico 23110.003553/2017-29), a professora também solicitou a inclusão do pedido de remoção do prof. Sérgio Oliveira. As
inclusões foram aceitas. O Projeto de Confiabilidade - Relatório Final, será abordado no item 3.2 e a remoção do prof. Sérgio Oliveira será
abordado no item 5. A pauta foi aprovada por unanimidade, com as duas inclusões. 2) Aprovação da Ata 10/2018 (0140613); A ata foi colocada
em apreciação e aprovada por maioria, com quatro abstenções. 3) Projetos de Ensino: 3.1 - Proposta de Projeto de Ensino IX  Semana
Acadêmica da Engenharia Civil - Coordenadora Tamara Caldeira (SEI 23110.021600/2018-05) - A professora Ângela Azevedo fez o relato da
Proposta do Projeto de Ensino que foi aprovada. 3.2) Projeto de Confiabilidade - Relatório Final - Coordenadora Ariane Ferreira Rosa - (
Processo Físico 23110.003553/2017-29) - Condoc 462827  - A professora Aline relatou a Proposta e o Relatório Final e que este já teria sido
aprovado em reunião da gestão anterior, mas que foi informada pelo NUPROP, que este projeto não passou no COCEPE, portanto não foi aprovado
pelo COCEPE e que teria que passar novamente pela reunião da Câmara de Ensino, para ser apreciado e necessidade de constar em Ata. O
Relatório Final foi aprovado por unanimidade. 4) Disciplinas descobertas 2018/1;  A profª. Aline apresentou planilha contendo os encargos de
professores substitutos e efetivos no semestre de 2018/1 e as disciplinas que ainda estão descobertas. Após discussão foram dados os
encaminhamentos necessários para solucionar as questões em aberto. As disciplinas na espera de professores são: Eletrotécnica (4
turmas), Eletricidade Aplicada, Estatística Básica, Engenharia da Informação (2 turmas), Programação de Computadores (2 turmas), Energização
Rural (não ofertada no sistema, porém com formandos e prevista para o substituto do prof. Rubi), Cartografia e Geodésia.  A profª. Aline também
informou que o prof. Luis Eduardo da Mota Novaes está com uma licença de saúde por 120 dias, portanto as turmas de Geologia Aplicada I e II,
Geologia Geral I e Exploração e Processamento de Minerais e Rochas Ornamentais estão descobertas. Quanto à disciplinas Cartografia e Geodésia,
o prof. Leandro informou que já houve acordo com os alunos e será ofertada semestre que vem. Quanto aos encargos do prof. Luis Eduardo da
Mota Novaes, ele informou que está verificando quem irá assumi-los. A profª. Aline sugeriu os substitutos que devem logo ingressar da vaga da
licença saúde do Evaldo e da Ana Karina Scomazzon. Quanto as demais turmas, foi verificada a existência de formandos, tendo em vista que o
edital de substitutos ainda está por sair e a situação é emergencial. Foi apontado como uma sugestão do prof. Carlos da Luz, que ele assuma a turma
de Energização Rural em Regime Concentrado até a chegada do substituto. Quanto aos formandos da turma de Engenharia da Informação, a profª.
Ariane informou que a turma será assumida por alguns professores em conjunto até a chegada dos professores substitutos. Quanto à formanda de
Eletrotécnica, ficou encaminhado descobrir se a formanda pretende se formar em formatura externa ou interna para que o Regime Concentrado seja
possível entrando alguns dias no calendário 2018/2.  Demais turmas não foi apontada existência de formandos matriculados. 5) Remoção do
professor Sérgio Oliveira; A profª. Aline informou que o professor Sérgio Oliveira enviou um e-mail para a direção do Centro de Engenharias
demonstrando interesse de ser removido do IFM - Instituto de Física e Matemática para o CEng, solicitando uma resposta de interesse do Centro. A
pedido dos membros da Câmara foi retirado da pauta por não ter solicitação formal e por ser uma remoção à pedido. 6) Estágios, trabalho de
conclusão de curso e colaborações; A profª. Aline consultou a CEC - Coordenação de Ensino e Currículo para obter existência de regras sobre as
disciplinas de Estágios e  TCCs na UFPel, e trouxe informações para os membros à respeito do item, como a falta de regramento. Após discussão
dos membros da Câmara, ficou decidido que a professora vai convocar para reunião os professores responsáveis pelas disciplinas de Estágios e
TCCs, com o intuito de trazer sugestões à Câmara de Ensino, bem como, a visão dos professores sobre o assunto. 7) Minuta NDE
(23110.015501/2018-86); A profª. Aline apresentou o processo 23110.015501/2018-86 e solicitou que os membros discutissem e analisassem a
Minuta da Resolução sobre Núcleo Docente Estruturante dos Cursos e após enviassem sugestões à Direção Adjunta. 8) Regimento da Câmara de
Ensino;  A profª. Aline apresentou o Regimento existente informando que este  não foi aprovado no Conselho e enfatizou a necessidade de revisão
e alterações necessárias, como o artigo que versa da aprovação do Regimento no COCEPE, desnecessária segundo Nota 01/2015/COCEPE.  A
profª. Aline comprometeu-se enviar o Regimento por e-mail aos membros, para que possam fazer uma análise e dar suas contribuições para iniciar a
revisão, com o propósito de alterar e aprovar juntamente com a Revisão Regimento do Centro de Engenharias.  9) Extensão e a
Curricularização; Este item não foi abordado, ficando para próxima reunião. 10) Semana acadêmica integrada; Após discussões e sugestões,
ficou decidido pelos membros a necessidade de fazer uma reunião com os coordenadores e alunos representantes dos Diretórios Acadêmicos -
DAs,  para discutir a Semana Acadêmica Integrada. 11) Assuntos Gerais Em relação a Comissão de Áreas e Padronização, a profª. Aline informa
que as profªs. Márcia Simch e Gizele Ingrid Gadotti solicitaram afastamento da Comissão. A profª. Letícia Tonetto entra para a comissão, no lugar
da Gizele. A profª. Aline informou que consultou aos interessados que enviaram e-mail durante a chamada para participar desta comissão, um a um,
por ordem de ingresso na carreira docente, e obteve uma resposta positiva dos professores Guilherme Hoehr Trindade e Claudia Lemos e que
finalizará o comissão com estes nomes. Devido ao adiantado da hora, a Profª. Aline Paliga encerrou a reunião, da qual, para constar, eu, Maria
Lúcia Gautério da Silva, auxiliar em administração, lavrei a presente ata, que, após aprovada, vai assinada pela Coordenadora da Câmara de
Ensino. 

Documento assinado eletronicamente por ALINE RIBEIRO PALIGA, Professor do Magistério Superior/Adjunto, em 14/06/2018, às 11:29,
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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