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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

 ATA Nº 12/2018/CCE
Aos vinte e nove dias do mês de junho do ano de 2018, às quinze horas, na sala nº 306A -  localizada no prédio do Centro de Engenharas / Cotada, Rua 
Benjamin Constant, nº 989, reuniu-se  o Conselho do Centro de Engenharias, convocado e presidido pela Professora Isabela Fernandes Andrade,
Diretora do Centro de Engenharias com as presenças dos seguintes Conselheiros: Profª Aline Ribeiro Paliga,  Prof. Carlos Alberto Silveira da Luz, 
Prof. Daniel Munari Vilchez Palomino, Prof. Darci Alberto Gatto, Profª Diuliana Leandro, Prof. Gilson Simões Porciúncula, Prof. Leandro
Fagundes, Prof. Rômulo Henrique Batista de Farias, Prof. Mateus Beck Fonseca e Profª Maria Laura Gomes Silva da Luz, Prof. Marcelo Schramm,
Prof. Marcelo Lemos Rossi, Prof. Maurizio Silveira Quadro, Profª Merielen de Carvalho Lopes, Prof. Robson Andreazza, os Técnicos Giusepe
Stefanello, Rafael Rutz, Ricardo Ripoll de Medeiros e os acadêmico Lucas Rafael Silva da Silveira e Larissa Loebens. Justificada a ausência da
Conselheira: Profª. Érika da Silva Ferreira. 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 por unanimidade com as seguintes inclusões: 1 . Incluir no Item 3 o Relatório  de atividades do
Prof. Maiquel Canabarro, solicitado pela Profª Isabela Fernandes Andrade. 2. Atribuição da carga horária em disciplinas de TCC e Estágio no CEng,
solicitado pela Profª Aline Ribeiro Paliga. Item 2. APRECIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DE 30 DIAS, referente ao Estágio Probatório do
Professor Rafael Delucis - SEI 23110.022580/2018-81. Conforme parecer da Comissão de Avaliação de Estágio Probatório dos Docentes do Centro de
Engenharias, a entrega do Plano de Trabalho foi dentro do período estabelecido e consta os eixos de ensino, pesquisa, extensão e gestão. Sugere-se que
o referido professor verifique o eixo ensino, pois há um erro de grafia – no texto, o docente indica que pretende participar como colaborador no projeto
de extensão (e não ensino) a partir do segundo semestre de 2018. A CAEP solicita ao referido docente que apresente seu plano de trabalho para o
período de 18 meses. Os Senhores Conselheiros aprovaram por unanimidade o relato e o respectivo parecer da CAEP. Item 3. APRECIAÇÃO DO
PLANO DE TRABALHO 2018, referente ao Estágio Probatório do Professor Maiquel Canabarro - processo físico 23110.003832/2017-92. A Comissão
de Avaliação de Estágio Probatório dos Docentes do Centro de Engenharias avaliou o Relatório de Atividades 2017 e Plano de trabalho 2018 do referido
professor. A entrega do Relatório de Atividades 2017 foi retroativo ao período estabelecido e constam os eixos de ensino, pesquisa, extensão e gestão. A
entrega do Plano de Trabalho 2018 foi dentro do período estabelecido e constam os eixos de ensino, pesquisa, extensão e gestão. Os Senhores
Conselheiros aprovaram por unanimidade o relato e o respectivo parecer da CAEP. Item 4. EDITAL INTERNO REFERENTE AO PROGRAMA DE
BOLSAS DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (0190025) - A Senhora Presidente do Conselho do Centro após, o relato do referido relatório
fez as seguintes sugestão: Item 2, das Inscrições, alterar o dia das inscrições para o período de 03 de julho a 09 de julho; no Item 5, da Seleção,
mencionar a Portaria 1105/2018 - GR. A Presidente também indicou como responsável de Bolsista em Informática o Prof. Leonardo Rhode, de Bolsista
em Eletrônica, o Prof. Mateus Beck Fonseca e para os Bolsistas em Auxiliar de Gestão o Coordenador Administrativo, Técn. Rafael Rutz. Após, os
senhores Conselheiros aprovaram com uma abstenção as sugestões feitas e as indicações dos responsáveis. Item 5. APRESENTAÇÃO DE NOVOS
DADOS RELACIONADOS A DEMANDA DE TÉCNICOS DO CENTRO DE ENGENHARIAS (0190026) - O Conselheiro Prof. Daniel
Munari Palomino fez o relato dos novos dados relacionados a demanda de técnicos (0194678). Disse que os dados do relatório não sofreram
alterações relevantes a partir do novo estudo solicitado. O Conselheiro Prof. Maurizio Silveira Quadro em sua  manifestação questionou a apresentação
do referido relatório ser por prioridades de áreas. Disse que, para o Centro de Engenharias, a melhor estratégia seria elencar as necessidades da Unidade.
O Conselheiro Prof. Mateus Beck Fonseca trouxe a preocupação do Diretório Acadêmico do Curso de Engenharia de Controle e Automação sobre não
serem considerados os riscos de acidentes que estão expostos os estudantes por falta de técnicos nos laboratórios. O Prof. Daniel Palomino relembrou
que todos os critérios analisados foram definidos em Conselho e que este não foi mencionado à época, embora o considere importante. O Conselheiro
Acad. Lucas Rafael Silva da Silveira em sua fala lembrou que fazem dois meses que faz parte desse Conselho e que esse tema já vinha sendo debatido
com muitas críticas que não são construtivas para o andamento do trabalho, sugerindo, então, que mais pessoas se juntem à Comissão para agregar
novas ideias. Após ampla discussão, a Senhora Presidente propôs o encaminhamento do relatório com as nove (9) prioridades elencadas em caráter
emergencial, mencionando que o estudo completo das necessidades de técnicos para o CEng será finalizada até o final de 2018. Proposta aprovada com
dois votos contrários. Registrado a pedido o voto contrário do Conselheiro Prof. Maurizio Silveira Quadro. A Presidente agradeceu o trabalho dos
membros da  Comissão e, solicitou a permanência dos mesmos nesse trabalho. Item 6. SOLICITAÇÃO DE VAGA ESTRATÉGICA DOCENTE PARA
O CURSO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA (0190027) - A Conselheira Profª. Maria Laura Gomes Silva da Luz solicitou a inclusão deste ponto, tendo
em vista sua preocupação com o futuro do Curso de Engenharia Agrícola em decorrência do número de professores aposentados que ministram
disciplinas em áreas específicas para o Curso de Engenharia Agrícola e que as vagas não estão sendo repostas em sua totalidade. Fez o relato do
documento anexado ao processo de convocação em reunião. Após ampla discussão em torno desse tema, os Senhores Conselheiros aprovaram
encaminhar uma moção de apoio assinada pelos Conselheiros ao COCEPE, tendo em vista que os recentes editais de vagas docentes são direcionados,
somente, aos cursos novos (Reuni). Item 7. USO DOS COMPUTADORES ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO EDITAL PROEQUIP EM
LABORATÓRIO CONJUNTO (0103352 - Foi enviado e-mail aos coordenadores de cursos envolvidos (Maurizio, Romulo, Merielen, Marcelo e
Daniel). Tivemos o retorno de dois cursos: Engenharia de  Petróleo e Engenharia Industrial Madeireira, que decidiram manter o computador adquirido
em atividades direcionadas ao curso. O Prof. Daniel já manifestou, em reunião anterior, a posição do Colegiado do Geoprocessamento, que é favorável a
formação de um laboratório de uso comum. Os Conselheiros Professores, Maurizio e Rômulo manifestaram que, se houver um consenso de todos os
Cursos na composição de um laboratório de uso comum, os mesmos não se contrapõem a formação do laboratório. Após ampla discussão, os
Conselheiros aprovaram que os coordenadores envolvidos se reunirão para tratar dessa demanda. Item 8. ATRIBUIÇÃO DE CARGA HORÁRIA
PARA DISCIPLINA DE TCC E ESTÁGIO. A Conselheira Profª Aline Ribeiro Paliga fez o relato da reunião da Câmara de Ensino, onde se discutiu a
atribuição de carga horária em disciplina de TCC e Estágio no CEng. Nessa reunião, foi relatado o critério que cada Curso utilizava para a atribuição da
carga horária aos professores envolvidos nessas disciplinas. Ficou aprovado que seria atribuído ao responsável pela disciplina, a carga horária de 2
créditos a cada 10 alunos matriculados. A Câmara de Ensino solicitou que seja emitido um Memorando-Circular a ser enviado aos professores da
Unidade com esse regramento. Após, os Conselheiros aprovaram o relato, parecer e encaminhamento da Câmara de Ensino com três abstenções. Item 9
- INFORMES. 9.1 - A Conselheira Profª Maria Laura Gomes Silva da Luz trouxe a informação que, conforme recente Nota Técnica do Ministério da
Educação (0198177), para a progressão funcional a partir da conclusão de Curso de Pós-Graduação será aceito, somente, o Diploma a título de
comprovante. 9.2 - O Conselheiro Prof. Leandro Fagundes agradeceu o empenho do Centro de Engenharias para a realização da Semana Acadêmica do
Curso de Engenharia Geológica. Ainda, comentou sobre o início das festividades em alusão aos 10 anos do Curso de Engenharia Geológica. 9.3 - O
Conselheiro Técnico Giusepe Stefanello informou que encaminhou à Direção do CEng o seu interesse de afastamento para capacitação no período de
três meses, bem como, afastamento para pós-doutorado a partir de 2021. 9.4 - A Presidente do CCE, Profª Isabela Fernandes Andrade trouxe ao
conhecimento dos Senhores Conselheiros a comunicação sobre o Orçamento das Unidades Acadêmica que, conforme planilha orçamentária, o CEng
recebeu um crédito adicional de R$ 15.443,99 (0190384), integralizando um total de crédito R$ 284.669,14. 9.5 - Também informou que no dia 14 de
setembro de 2018, das 09:30 às 17:30, será realizada a II Mostra de Cursos de Graduação da UFPel e solicitou apoio dos Coordenadores no sentido de
divulgarem os cursos do Centro de Engenharias. 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, 29 de junho de 2018.

Documento assinado eletronicamente por LAURECI LANE ARAUJO SILVA, Secretária, Centro de Engenharias, em 30/07/2018, às 20:07, conforme
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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 ISABELA FERNANDES ANDRADE, Diretora, Centro de Engenharias, em 30/07/2018, às 20:48, 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 0190498 e o código CRC E477B48A.
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