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ATA DE REUNIÃO

ATA 12/2018
Aos 08 dias do mês de junho 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 (0170544), e com a presença da
Coordenadora da Câmara, Aline Paliga, para tratar a seguinte pauta: 1) Apreciação da pauta; 2) Aprovação da Ata 11/2018 (0148085); 3) Projetos de Ensino: 3.1 -
Qualificação das atividades de ensino da Disciplina de Hidráulica Aplicada mediante a inserção de acadêmicos monitores Coordenadora: Claudia Fernanda Almeida
Teixeira Gandra - ( Processo SEI 23110.023195/2018-51)  Relator: Daniel Palomino;   3.2 - Disseminação e orientação sobre conteúdos e técnicas no laboratório de
segurança e ergonomia (LABSERG) - Processo Físico 23110.003538/2017-51- Condoc 462861 - Relatório Final - Coordenador: Luis Franz - Relator:  Carlos da Luz; 3.3
- Monitoria para as disciplinas de Sensoriamento Remoto, de Interpretação Visual de Imagem e de Processamento Digital de Imagem - Proposta de Projeto de Ensino - (
Processo SEI 23110.024839/2018-29) - Coordenadora: Daniela Arnold Tisot - Relatora: Merielen Lopes; 3.4 - IV Semana Acadêmica da Engenharia Geológica (IV
SAEG) - Proposta de Projeto de Ensino - ( Processo SEI 23110. 025248/2018-79) - Coordenador: Leandro Fagundes - Relator: Marcelo Schramm; 4) Apreciação da
aprovação ad referendum de formulário de concurso para professor substituto. Vaga: Profa. Luciana Rossato Piovesan - Processo SEI 23110.024495/2018-58; 5.
Liberação de carga horária-  Projeto GAMA - Grupo de Apoio em Matemática; 6. Regimento da Câmara de Ensino;  7.  Ofertas 2018/2; 8. Assuntos Gerais. A
professora Aline iniciou a reunião com o item 1) Apreciação da pauta; O prof. Carlos Luz solicitou duas inclusões: Regência da disciplina Controle e Automação
Industrial e Colaborações e a profª. Maria Laura Luz solicitou a inclusão de um item, Carga Horária na Especialização. A pauta foi aprovada por unanimidade com as três
inclusões, com o item 6) Regência da disciplina Controle e Automação Industrial, o item 7) Colaborações e o item 8) Carga Horária na Especialização. 2)
Aprovação da Ata 11/2018 (0148085); A ata colocada em apreciação foi aprovada com uma abstenção. 3) Projetos de Ensino: 3.1 - Qualificação das atividades de
ensino da Disciplina de Hidráulica Aplicada mediante a inserção de acadêmicos monitores Coordenadora: Claudia Fernanda Almeida Teixeira Gandra - (
Processo SEI 23110.023195/2018-51) - O prof. Daniel Palomino fez o relato da proposta de Projeto de Ensino e colocou como sugestão que o projeto poderia ser
prorrogado até 31/12 para concorrer aos editais de bolsas de ensino na UFPel; 3.2 - Disseminação e orientação sobre conteúdos e técnicas no laboratório de
segurança e ergonomia (LABSERG) - Processo Físico 23110.003538/2017-51- Condoc 462861 - Relatório Final - Coordenador: Luis Franz - O prof.  Carlos da
Luz fez o relato do Relatório final. 3.3 - Monitoria para as disciplinas de Sensoriamento Remoto, de Interpretação Visual de Imagem e de Processamento Digital
de Imagem - Proposta de Projeto de Ensino - ( Processo SEI 23110.024839/2018-29) - Coordenadora: Daniela Arnold Tisot - A profª. Merielen Lopes fez o relato
da proposta de projeto de ensino e neste projeto também foi apresentada a sugestão de prorrogação até 31/12/2018 para concorrer aos editais de bolsas de ensino na
UFPel; 3.4 - IV Semana Acadêmica da Engenharia Geológica (IV SAEG) - Proposta de Projeto de Ensino - ( Processo SEI 23110. 025248/2018-79) -
Coordenador: Leandro Fagundes; O prof. Marcelo Schramm fez o relato da proposta do Projeto de Ensino. Foi discutido o tempo de vigência de um projeto de ensino
de semana acadêmica.  Foi dada sugestão pelos membros a construção de um modelo para proposta de projeto de ensino para a Semana Acadêmica, norteando carga
horária e período para que contemple além da semana do evento, a preparação e finalização. O professor Maurízio sugere que o CEng tenha uma semana no seu
calendário para que realizem todas semanas acadêmicas. Os projetos de ensino, item 3, foram aprovados com uma abstenção. 4) Apreciação da aprovação ad
referendum de formulário de concurso para professor substituto. Vaga: Profa. Luciana Rossato Piovesan - Processo SEI 23110.024495/2018-58; A profª. Aline
apresentou o formulário do processo com alterações do COCEPE, explicando a pressa para inclusão no edital que sairá nos próximos dias. Após análise, o formulário foi
aprovado por unanimidade. 5. Liberação de carga horária-  Projeto GAMA - Grupo de Apoio em Matemática; A profª. Aline apresentou o memorando para
a liberação de 4 horas semanais da carga horária do prof. Germán Ramón Canahualpa Suazo (processo SEI 23110.024199/2018-57), para atuar como colaborador no
Projeto GAMA, a liberação foi aprovada por unanimidade. 6) Regência da disciplina Controle e Automação Industrial; O prof. Carlos Luz solicitou professor que
venha ministrar a disciplina Regência de Controle e Automação Industrial, para os cursos da Engenharia Madeireira e da Engenharia de Controle e Automação
no próximo semestre. Na reunião ficou decidido que o prof. Carlos Luz enviará uma solicitação formal ao coordenador do curso de Engenharia e Controle e Automação,
prof. Mateus Beck Fonseca, apresentando a caracterização da disciplina, para estudo e viabilidade de solucionar a questão. 7) Colaborações; O prof. Carlos Luz declara
que houve um questionamento de seu Colegiado sobre a metodologia utilizada para cadastro de professores colaboradores em disciplinas. A profª. Aline diz que não
encontrou nenhuma norma da UFPel esclarecendo a metodologia e solicita aos professores que registre por e-mail o pedido de cadastro sempre acompanhado do plano de
ensino, especificando a colaboração em dois itens, docência e cronograma e questionou se os membros da Câmara concordam com esta metodologia. Informou que na
visão da direção adjunta, os alunos devem estar cientes de quem serão os professores da disciplina nos 17 encontros. A Câmara coloca como sugestão que a direção
adjunta envie uma nota de esclarecimento informando que a Câmara de Ensino estimula os professores colaboradores, mas que existe necessidade administrativa de
informar como são compartilhados os créditos/horas para que fique registrado de forma clara no plano de ensino. 8) Carga Horária na Especialização; A profª. Maria
Laura Luz coloca a situação em relação a carga horária dos professores que ministram aulas concomitantes no Curso de Engenharia Agrícola  e no Curso
de Especialização de Engenharia de Biosistemas e informa que extrapola o normal da carga horária e solicita uma solução. A profª. Aline afirma que volta a discutir o
assunto quando chegar o momento de atribuir carga horária de 2018/2, pois no momento a atribuição feita na graduação foi feita por ela e na pós foi feita pela
Coordenação. Certamente teremos que diminuir a carga horária em 2018/2 para não causar problemas no Raad 2018. 9) Regimento da Câmara de Ensino;  A
profª. Aline apresenta o Regimento da Câmara de Ensino que havia sido enviado anteriormente aos membros da Câmara. Após discussões e sugestões foram feitos
algumas alterações e outros itens ficaram para serem definidos posteriormente, pois aguardam a definição do Conselho em relação a composição da Câmara de Ensino
(0180741). Após definições, será novamente colocado em aprovação. 10) Ofertas 2018/2; A profª. Aline relembrou os prazos de envio de pedidos de ofertas internas
e externas, solicitando aos coordenadores o envio das solicitações para a direção. 11) Assuntos Gerais; 11.1) Concursos efetivos e substitutos; A profª. Aline informou
que ainda não saiu o edital de substitutos, mas logo sairá. Informou que irá auxiliar na reserva de salas para os 6 concursos  efetivos que em breve iniciarão. 11.2) E-mail
do prof. Sérgio; A profª. Aline informou que o professor Sérgio Oliveira enviou um e-mail agradecendo a resposta do e-mail do CEng em relação ao pedido interesse de
ser removido do IFM para o CEng. 11.3) Regimes Concentrados; A profª. Aline informou que estão em andamento regimes concentrados nas disciplinas Eletrotécnica
(Eng. Produção) devido aos formandos na turma, Energização (Eng. Agrícola) devido aos formandos na turma, Perfilagem (Eng. Petróleo) devido a demora da chegada
do professor substituto Alan e Estatística (Mista) , descoberta com a saída do Alexsander, devido a um formando do CDTec. 11.4) Licença do prof. Evaldo; A profª.
Aline informou que o professor Evaldo renovou em mais 30 dias sua licença de saúde. 11.5) Reunião estágios;  A professora Aline informou que já realizou a reunião
com os professores responsáveis pelos estágios e que foi proveitosa. Assim que realizar a reunião de tccs voltará com o assunto. 11.5) Remoção prof. Marcelo
Esposito; O prof. Mateus demonstrou preocupação com relação aos encargos 2018/2 tendo em vista o pedido de Remoção do prof. Marcelo. A profª. Aline adia a
discussão até as ofertas. 11.5) Reunião estágios;  A professora Aline informou que já realizou a reunião com os professores responsáveis pelos Estágios e que tão breve
faça a reunião com os professores de Tccs, voltará com o assunto. 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, Chefe, em 25/06/2018, às 11:27, 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 0170547 e o código CRC FAD0B856.
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