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Aos 29 dias do mês de junho do ano de 2018, às 8 horas e 30 minutos, na sala nº 306A do Centro de Engenharias - Cotada, localizado na Rua Benjamin
Constant, 989, reuniu-se a Câmara de Ensino da referida unidade, com a presença dos professores, membros da Câmara, conforme lista de presença
SEI (0192344), e com os professores convidados: Prof.ª 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 13/2018 (0186827); 3) Projetos de Ensino: 3.1 - VIII
Semana Acadêmica do curso de Eng. de Produção - Processo físico (23110. 004211/2017-26) - Condoc 465517 - Relatório Final - Coordenador: Rogério
Royer - Relatora: Aline Paliga; 4) Atribuição carga horária Estágios e Tccs; 5)  Ofertas 2018/2 - Planilha; 6) 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 13/2018 (0186827); A ata colocada em
apreciação foi aprovada com três abstenções. 3) Projetos de Ensino: 3.1 - VIII Semana Acadêmica do curso de Eng. de Produção - Processo físico
(23110. 004211/2017-26) - Condoc 465517 - Relatório Final - Coordenador: Rogério Royer - Relatora: Aline Paliga; - A profª. Aline Paliga fez o relato
do Relatório final, e emitiu seu parecer favorável a aprovação. O projeto de ensino foi aprovado por unanimidade. 3.2.) A Prof.ª Aline Paliga propôs que seja
analisado neste ponto de pauta a questão da carga horária relativa ao projeto Monitoria de Geoquímica Orgânica - Processo físico (23110.003428/2017-
19)- Condoc 462519 - Relatório Final - Coordenadora: Maristela Bagatin Silva, pois conversou com a professora durante a semana e a mesma informou
que teria duas turmas da disciplina e acharia justo 8h como carga horária.  A sugestão de inclusão na pauta foi acatada pelos membros da Câmara. Após
discussão, ficou decidido que, por se tratar de um relatório final de um projeto que foi aprovado sem óbices pela Comissão de Graduação, não cabe, neste
momento, questionar a carga horária do projeto. Assim, o relatório final foi aprovado por unanimidade. Foi, ainda, decidido que a sugestão de limite de carga
horária da disciplina envolvida na monitoria fica estabelecida somente para novas proposições de projetos de ensino. 4)  Atribuição carga horária Estágios
e Tccs;  A profª. Aline informou sobre as duas reuniões realizadas com os professores responsáveis pelas disciplinas - Reunião de Estágios no CEng
- 23110.025293/2018-23 - Reunião de Tccs no CEng - 23110.029584/2018-91 e sobre a resposta da consulta CEC e GVR sobre o assunto
- 23110.022997/2018-44. Informou que as reuniões foram muito proveitosas e que em ambas os professores aceitam a atribuição de 2 créditos por cada 10
alunos nas turmas da referidas disciplinas. Após discussão, ficou decidido que será sugerido esta regra para atribuição de carga horária ao Conselho do
Centro, e será emitido um Memorando Circular a ser enviado aos professores da Unidade, com a informação de que a carga horária será de 2 créditos para
cada 10 alunos por turma das disciplinas de TCC e Estágio. A decisão foi aprovada por maioria, com um voto contrário do professor Marcelo Schramm pois,
ao entendimento do professor, esta decisão não está de acordo com o Regimento Interno do Ensino da Graduação da UFPel, que menciona que TCC e
Estágio não são disciplinas. 5)  Ofertas 2018/2 - Planilha; A profª Aline Paliga apresentou novamente a planilha de encargos e informou os pedidos de
ofertas que chegaram para o CEng: 23110.028031/2018-11, 23110.028345/2018-13, 23110.028353/2018-60, 23110.028968/2018-96, 23110.029099/2018-
17, 23110.029003/2018-11e 23110.029266/2018-20. Foi analisado se seria possível atender a demanda. Após ampla discussão, foi aprovado que sejam
respondidas as confirmações de ofertas por parte desta Câmara de Ensino. Como sugestão ao pedido de oferta da Química , o professor Roger assumiria a
disciplina Computação Gráfica do Marivan, e o prof. Marivan assumiria Desenho Técnico (CCQFA). Foi apresentadas as disciplinas descobertas,
Eletrotécnica (vários cursos), Eletricidade e Magnetismo (EPet), Eletricidade Aplicada (EPet), Perfilagem de Poços (EPet) e Máquinas e Transformadores
(EA) e Energização Rural (EA). Foi aprovado solicitar ao Amilcar que seja ofertada Eletricidade e Magnetismo com 6 créditos para atender EG e EPet.
Demais disciplinas continuam descobertas, com algumas sugestões que a Coordenadora da Câmara irá buscar para a próxima reunião. A profª. Aline Paliga
deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Julia Mello dos Santos, 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 08:43, 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 0192345 e o código CRC 4C3B959D.
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