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Aos 06 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 (0201613), com a presença do professor Gabriel Valim Cardoso, coordenador adjunto do Curso de Eng.
Industrial Madeireira, e com a professora convidada Maria Laura Gomes Silva da Luz e com a presença da Coordenadora da Câmara,
Aline Paliga, para tratar a seguinte pauta: 1) Apreciação da pauta; 2) Aprovação da Ata 14/2018 (0186827); 3) Ofertas 2018/2 -
Planilha; 4) Aproveitamento de concurso público-  Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária ; 5) Apreciação da criação
de disciplina no PPGCAmb: Tecnologias em Sistemas Energético-Ambientais e Engenharia Bioenergética, sob responsabilidade do
Prof. Willian Nadaleti (23110.029969/2018-58); 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 14/2018 (0186827); A ata colocada em apreciação foi aprovada por
unanimidade. 3)  Ofertas 2018/2 - Planilha; A profª. Aline apresenta novamente a planilha de encargos docentes CEng 2018/2, e retoma
as discussões em relação as lacunas ainda existentes das ofertas e reofertas 2018/2, ressalta os problemas. Após ajustes ficou decidido que
serão ofertadas três turmas da disciplina de Eletrotécnica e na próxima reunião será discutida a divisão de vagas. A profª. Aline aguarda
confirmações dos professores para concluir a planilha de encargos 2018/2. O prof. Romulo informa que o prof. Alan Gregory
Jenisch começou a disciplina Perfilagem de Poços em regime concentrado para a Engenharia de Petróleo, quando ingressou no CEng e
está providenciando a documentação para envio ao COCEPE. A profª. Aline Paliga informou que o CCQFA não ofertará nenhuma
reoferta para 2018/2. O prof. Romulo  informou que será ofertada a disciplina de Química Aplicada em 2018/2 no curso de Engenharia de
Petróleo e sugeriu que a profª. Aline entre em contato com o prof. Antônio Carlos Ramos para verificar disciplinas equivalentes e abertura
de vagas a outros cursos do CEng.  O prof. Marcelo Rossi solicitou que a Câmara de Ensino discutisse um regramento para carga horária
mínima dos professores em sala de aula. A profª. Aline informou que este assunto voltará a ser discutido nas próximas
reuniões. 4) Aproveitamento de concurso público -  Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária ; A profª. Aline informou sobre o pedido
recebido via e-mail do prof. Valiam Cardoso e devido a ausência justificada do prof. Maurizio, sugeriu como encaminhamento aguardar o
parecer do Colegiado de Eng. Ambiental e Sanitária. A sugestão foi aceita, com uma abstenção. Assim sendo, ficou decidido que deve ser
aguardada a manifestação do colegiado. 5) Apreciação da criação de disciplina no PPGCAmb: Tecnologias em Sistemas Energético-
Ambientais e Engenharia Bioenergética, sob responsabilidade do Prof. Willian Nadaleti (23110.029969/2018-58); A prof. Aline informou
que o prof. Robson Andreazza solicitou a apreciação de criação da disciplina Tecnologias em Sistemas Energético-Ambientais e
Engenharia Bioenergética, sob responsabilidade do Prof. Willian Nadaleti, para o Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais
através de um memorando no processo (23110.029969/2018-58). Os membros da Câmara se posicionaram como cientes e de acordo que a
solicitação deve ser encaminhada ao Conselho. Devido ao adiantado da hora, 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 13/07/2018, às 14:14, 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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