
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

ATA 13/2018
Aos 22 dias do mês de junho do ano de 2018, às quinze horas, na sala nº 3 do Centro de Engenharias - Alfândega, localizado na Praça Domingos Rodrigues
nº 2, reuniu-se a Câmara de Ensino da referida unidade, com a presença dos professores, membros da Câmara  conforme lista de presença Sei (0186820), e
com os professores convidados: prof. Sigmar de Lima pela Eng. Controle e Automação, profª. Suzana Maria Morsch pela Eng. Petróleo , profª. Maria Laura
Gomes Silva da Luz e prof. 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 12/2018 (0170547); 3) Projetos de Ensino: 3.1 - Oficina de Revit - Processo físico (23110.007964/2016-11)- Condoc
443267 - Relatório Final - Coordenadora: Isabela Andrade - Relatora: Ângela Azevedo; 3.2 -Desenvolvimento de tecnologias assistivas para pessoas com
deficiências - Processo físico (23110.004208/2017-11)- Condoc 465510 - Relatório Final - Coordenadora: Isabela Andrade - Relator: Marcelo Schramm; 3.3
- Avaliação das condições de acessibilidade em edificações de uso público e coletivo (ações 2017) - Processo físico (23110.004207/2017-68) - Condoc
465501 - Relatório Final - Coordenadora: Isabela Andrade - Relator: Marcelo Rossi; 3.4 - Proposta de Projeto de Ensino SPEaking Petroleum UFPEL -
Coordenador Valmir Francisco Risso - (Processo SEI 23110.027268/2018-84) - Relator: Mateus Beck; 3.5 - Proposta de Projeto de Ensino Grupo
de Apoio em Disciplinas Profissionalizantes de Engenharia de Petróleo 2018 - Coordenador Valmir Francisco Risso - (Processo SEI 23110.027558/2018-28)
- Relatora: Aline Paliga;  3.6 - Grupo de Apoio em disciplinas profissionalizantes de engenharia do Petróleo - Processo físico (23110.003511/2017-98)-
Condoc 469736 - Relatório Final - Coordenador: Valmir Francisco Risso - Relator: Gilson Porciúncula; 3.7 - Monitoria de Geoquímica Orgânica - Processo
físico (23110.003428/2017-19)- Condoc 462519 - Relatório Final - Coordenadora: Maristela Bagatin Silva - Relator: Leandro Fagundes; 3.8 - II Semana
Acadêmica do Curso de Controle e Automação - Processo físico (23110.008849/2017-36) - Condoc 481182 - Relatório final - Coordenador Marcelo Lemos
Rossi - Relator: Maurízio Quadros; 4) Ofertas 2018/2 - Planilha; 5)  Assuntos Gerais.  A professora Aline iniciou a reunião com o item 1) Apreciação da
pauta; A pauta foi aprovada por unanimidade. 2) Aprovação da Ata 12/2018 (0170547); A ata colocada em apreciação foi aprovada com três abstenções. 3)
Projetos de Ensino: 3.1 - Oficina de Revit - Processo físico 23110.007964/2016-11- Condoc 443267 - Relatório Final - Coordenadora: Isabela
Andrade - A profª. Ângela Azevedo fez o relato do Relatório final. 3.2 - Desenvolvimento de tecnologias assistivas para pessoas com deficiências -
Processo físico 23110.004208/2017-11- Condoc 465510 - Relatório Final - Coordenadora: Isabela Andrade - O prof. Marcelo Schramm fez o relato do
Relatório final. 3.3 - Avaliação das condições de acessibilidade em edificações de uso público e coletivo (ações 2017) - Processo físico
23110.004207/2017-68 - Condoc 465501 - Relatório Final - Coordenadora: Isabela Andrade - O prof. Marcelo Rossi fez o relato do Relatório final. 3.4 -
SPEaking Petroleum UFPEL - Proposta de Projeto de Ensino - (Processo SEI 23110.027268/2018-84) - Coordenador Valmir Francisco Risso -  O
prof. Marcelo Rossi fez o relato do Relatório final, devido a ausência do prof. Mateus Beck, e colocou como sugestão que o projeto poderia ser prorrogado
até 31/12 para concorrer aos editais de bolsas de ensino na UFPel. 3.5 - Grupo de Apoio em Disciplinas Profissionalizantes de Engenharia
de Petróleo 2018 - Proposta de Projeto de Ensino (Processo SEI 23110.027558/2018-28) - Coordenador Valmir Francisco Risso - A profª. Aline
Paliga 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; 3.6 - Grupo de Apoio em disciplinas profissionalizantes de engenharia do Petróleo - Processo físico
(23110.003511/2017-98)- Condoc 469736 - Relatório Final - Coordenador: Valmir Francisco Risso - O prof. Gilson Porcíuncula fez o relato do
Relatório final.  3.7 - Monitoria de Geoquímica Orgânica - Processo físico (23110.003428/2017-19)- Condoc 462519 - Relatório Final - Coordenadora:
Maristela Bagatin Silva - O prof. Leandro Fagundes fez o relato do Relatório final, que foi condicionado ao ajuste de carga horária e foi dada como
sugestão 4h de carga horária, no entendimento dos membros deve ser no máximo a carga horária da disciplina.  3.8 - II Semana Acadêmica do Curso de
Controle e Automação - Processo físico (23110.008849/2017-36) - Condoc 481182 - Relatório final - Coordenador Marcelo Lemos Rossi - A profª.
Andrea Souza Castro fez o relato do Relatório final, devido a ausência do prof. Maurízio Quadros. Todos os oito projetos de ensino foram aprovados por
unanimidade, sendo que o projeto 3.7 - condicionado ao ajuste de carga horária.  4)  Ofertas 2018/2 - Planilha; A profª. Aline Paliga comenta que em
relação aos pedidos de ofertas internas e externas a meta foi cumprida de maneira satisfatória. A profª. Aline apresenta a planilha de encargos docentes CEng
2018/2, ressalta os problemas e coloca em discussão as ofertas internas em relação aos horários, vagas, cargas horárias e professores, visando os
preenchimentos das lacunas existentes para o acerto das ofertas e reofertas. A profª. Aline apresenta também o recebimento das solicitações dos
pedidos externos ao CEng até o momento. Alguns ajustes são feitos e na próxima reunião a discussão continuará com o objetivo de acertar as ofertas
2018/2.  A profª. Aline informa que segundo prof. Paulo Ferreira, devemos contar com os novos professores efetivos do Edital 01/2017 em 2018/2, portanto
necessita das sugestões de carga horária dos colegiados envolvidos. 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 06/07/2018, às 18:36, 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 0186827 e o código CRC 9FAF3F7F.
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