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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

ATA 16/2018
Aos 13 dias do mês de julho 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 (0206230), com a presença do professor convidado Robson Andreazza, e com a presença da Coordenadora da Câmara, Aline Paliga, para tratar a
seguinte pauta: 1) Apreciação da pauta; 2) Aprovação da Ata 15/2018 (0201615); 3) Projeto de Ensino  III Semana Acadêmica do Curso de
Geoprocessamento - Relatório Final - Coordenadora: Daniela Arnold Tisot - (23110.012214/2018-14) - Relatora: Merielen Lopes; 4) Minutas
- Memorando Circular nº 53/2018/CEns_CEng/CENG (0206172) e  nº 54/2018/CEns_CEng/CENG (0206190); 5) Ofertas 2018/2 - Planilha;
6) Pedido de aproveitamento de concurso - Engenharia Ambiental e Sanitária; 7) Trabalho da Comissão de Áreas e Padronização; 8) Carga
horária dos docentes; 9) Assuntos Gerais. A professora Aline iniciou a reunião com o item 1) Apreciação da pauta; O prof. Rômulo solicitou
antecipar o item 5) Ofertas 2018/2 - Planilha; A pauta foi aprovada por unanimidade com alteração da ordem dos itens; 2) Aprovação da Ata 15/2018
(0201615); A ata colocada em apreciação foi aprovada por unanimidade; 3) Minutas - Memorando Circular nº 53/2018/CEns_CEng/CENG
(0206172)e  nº 54/2018/CEns_CEng/CENG (0206190); A profª. Aline apresenta os memorandos e os membros da Câmara foram favoráveis, sendo
estes aprovados por unanimidade; 4) Ofertas 2018/2 - Planilha; A profª. Aline apresenta mais uma vez a planilha de encargos docentes CEng 2018/2, e
retoma as discussões fazendo os ajustes necessários para o acerto das ofertas e reofertas 2018/2. A profª. Aline solicitou sugestão de quem ministrará a
disciplina Geologia I (1670050) para o Curso de Antropologia após a definição do número de vagas. O prof. Leandro informa que aguarda a definição
se a profª. Tamiris irá assumir como substituta da vaga do prof. Evaldo Rodrigues Soares. Após discussões, ficaram definidas as 3 turmas da
disciplina Eletrotécnica (0570051, 0570098 1640207), a turma ao sábado da disciplina Estatística  Básica (1640153) e a reorganização das turmas da
disciplina de Algoritmos e Programação (1110180). A profª. Aline informou que o prof. Roger Toscan Spagnolo assumirá a disciplina de Desenho
Técnico (1640082) e que a disciplina Química Aplicada (0800032) no Curso de Engenharia de Petróleo, segundo prof. Antonio Ramos, tem
equivalência com a Química Geral (0150100) da CCQFA e que podemos ofertar mais vagas para os demais cursos. Já a disciplina Eletricidade e
Magnetismo (1640200) da Eng. de Petróleo não será ofertada tendo em vista a falta de professor e que não houve acerto de horário com a Eng.
Geológica. Ainda informou que a profª. Renata Heidtmann Benvenuti talvez assuma dia 06 de agosto, tendo em vista a não prorrogação de sua licença
maternidade.  A profª. Aline solicitou aos coordenadores que entrem com brevidade em contato com os secretários dos colegiados para abertura de
turmas e acertos de códigos. 5) Pedido de aproveitamento de concurso - Engenharia Ambiental e Sanitária; Devido a ausência justificada do prof.
Maurizio Silveira Quadro, ficou decidido o mesmo encaminhamento da Ata 15/2018 que sugeriu aguardar o parecer do Colegiado de Eng. Ambiental e
Sanitária. 6) Projeto de Ensino  III Semana Acadêmica do Curso de Geoprocessamento - Relatório Final - Coordenadora: Daniela Arnold Tisot -
(23110.012214/2018-14) -  A relatora Merielen Lopes fez o relato do Relatório Final, que foi aprovado por unanimidade, com a sugestão da inclusão da
solicitação de certificados no processo sei. 7) Trabalho da Comissão de Áreas e Padronização; A profª. Aline apresentou planilha e informou as
alterações e as adequações com relação à antiga comissão. Houve diminuição de áreas, adequação a somente disciplinas cadastradas nos ppcs
no cobalto e atendidas pelo CEng. Após discussão dos membros ficou decidido que este trabalho tem como objetivo de verificar possíveis
padronizações de disciplinas  e colaborar com os dados de professores que ministram as disciplinas de uma determinada área para auxiliar na
possibilidade de ajudar ministrando disciplinas descobertas.  Como encaminhamento, ficou decidido que a profª. Aline irá encaminhar a planilha aos
colegiados, que discutirão e informarão através de memorando via sei sobre sugestões de mudanças em alocações de disciplinas dentro das áreas já
estabelecidas pela comissão; prazo 14/09/18. O prof. Leandro Fagundes solicitou reunião extraordinária para discutir sobre professores responsáveis das
disciplinas do CEng e suas atribuições perante o CREA. Devido ao 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, Chefe, em 30/07/2018, às 17:14, 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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