
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

ATA Nº 13/2018
Aos vinte e sete dias do mês de julho do ano de 2018, às quatorze horas, na sala nº 306A - localizada no
prédio do Centro de Engenharias - Cotada, Rua  Benjamin Constant, nº 989, reuniu-se o Conselho do
Centro de Engenharias, convocado pela Profa. Aline Ribeiro Paliga, Diretora do Centro de Engenharias
em Exercício, e presidido pela Professora Isabela Fernandes Andrade, Diretora do Centro de Engenharias,
com as presenças dos seguintes Conselheiros: Prof. Ângela Azevedo de Azevedo, Profª Aline Ribeiro
Paliga, Prof. Carlos Alberto Silveira da Luz, Prof. Daniel Munari Vilchez Palomino, Profª Diuliana
Leandro, Prof. Érika da Silva Ferreira, Prof. Gilson Simões Porciúncula, Prof. Leandro Fagundes, Prof.
Rômulo Henrique Batista de Farias, Prof. Mateus Beck Fonseca, Profª Maria Laura Gomes Silva da Luz,
Prof. Marcelo Schramm, Profª Merielen de Carvalho Lopes, Prof. Robson Andreazza, Prof. Luciano
Anacker Leston por Prof. Darci Alberto Gatto, Prof. Maurizio Silveira Quadro, os Técnicos Giusepe
Stefanello, Rafael Rutz, Laureci Lane Araujo Silva por Ricardo Ripoll de Medeiros e os acadêmicos
Nathalia Compolina Mendes por Lucas Rafael Silva da Silveira e Racquel Domingues Knutz. Justificada a
ausência do Conselheiro Prof. Marcelo Lemos Rossi. 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 solicitações de
inclusão e alteração: 1. Incluir no item 13 a solicitação de férias em período letivo da Profª Karin
Simonato, solicitado pela Profª Isabela. 2. Alterar o Item 6, onde lê-se "HOMOLOGAÇÃO DA
AVALIAÇÃO FINAL DE ESTÁGIO PROBATÓRIO", leia-se "HOMOLOGAÇÃO DA AVALIAÇÃO
DE 18 MESES DO ESTÁGIO PROBATÓRIO - Prof. Maiquel Canabarro - Processo físico
(23110.00382/2017-92)". 3. Incluir no item 8 a apreciação da proposta de Projeto de Ensino XIII Semana
Acadêmica da Engenharia Industrial Madeireira, solicitada pela Profª Aline Ribeiro Paliga. 4. Incluir a
apreciação do Calendário de Reuniões do CCE 2018/2, solicitado pela Profª Isabela Fernandes Andrade. 5.
Incluir a apreciação da solicitação de concurso para professor substituto - vaga: Prof. Reginaldo da
Nobrega Tavares, solicitado pela Profª Isabela Fernandes Andrade. Item 2. APRECIAÇÃO DAS ATAS Nº
11/2018 0190521 E Nº 12/2018 0190498. A Senhora Presidente do CCE colocou a palavra à disposição
para que os Conselheiros se manifestassem sobre as atas em apreciação. Após, a Ata nº 11 e a Ata nº 12,
ambas relacionadas à reuniões realizadas no dia 29/06, às 14 h e 15h respectivamente, foram aprovadas
com duas abstenções. Item 3. APRECIAÇÃO DA INDICAÇÃO AD REFERENDUM DO CONSELHO
DO CENTRO DE ENGENHARIAS DE SUBSTITUIÇÃO  DO TUTOR DE ESTÁGIO PROBATÓRIO.
A Senhora Presidente do Conselho do Centro justificou a aprovação ad referendum referente a substituição
de tutor, tendo em vista o afastamento para licença de saúde do Professor Marcelo Esposito, foi indicado
por um período de 12 meses, a contar de 03/07/2018, o Prof. Denis Teixeira Franco como Tutor para
acompanhamento do Estágio Probatório do Prof. Maiquel dos Santos Canabarro (processo 
físico 23110.030874/2018-87). Os Senhores Conselheiros aprovaram por unanimidade a aprovação ad
referendum. Item 4 - APRECIAÇÃO DA INDICAÇÃO AD REFERENDUM DO CONSELHO DO
CENTRO DE ENGENHARIAS DE TUTOR DE ESTÁGIO PROBATÓRIO. A Senhora Presidente do
Conselho do Centro justificou a aprovação ad referendum referente a indicação por um período de 30
meses, a contar de 09/07/2018, da Profª Patricia Costa Duarte como Tutora para acompanhamento do
Estágio Probatório da Profª. Larissa Medianeira Bolzan (processo 23110.031862/2018-70). Os  Senhores
Conselheiros aprovaram por unanimidade a aprovação ad referendum.  4.1 - Da mesma forma, a Senhora
Presidente do Conselho do Centro justificou a aprovação ad referendum referente a indicação, por um
período de 30 meses, a contar de 08/06/2018, do Prof. Luis Antonio dos Santos Franz como Tutor para
acompanhamento do Estágio Probatório da Profª. Renata Heidtmann Benvenuti  (23110.031862/2018-70).
Os Senhores Conselheiros aprovaram por unanimidade a aprovação ad referendum. Item 5 -
HOMOLOGAÇÃO DA AVALIAÇÃO FINAL DE ESTÁGIO PROBATÓRIO - Processo físico
23110.007980/2016-03. A Senhora Presidente do CCE colocou em apreciação dos Senhores Conselheiros



o processo do Estágio Probatório do Prof. Bruno Muller Vieira. Após análise, e por ter sido aprovado com
média final acima de 70%, conforme as normas de avaliação do CONSUN, o referido processo foi
aprovado por unanimidade. Item 6 - HOMOLOGAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE 18 MESES
DO ESTÁGIO PROBATÓRIO - Prof. Maiquel Canabarro - Processo físico (23110.00382/2017-92). A
Senhora Presidente do CCE colocou em apreciação dos Senhores Conselheiros o processo do Estágio
Probatório de 18 meses do Prof. Maiquel Canabarro. Após análise, e por ter sido aprovado com média
final acima de 70%, conforme as normas de avaliação do CONSUN, o referido processo foi aprovado por
unanimidade. Item 7 - APRECIAÇÃO DE PROJETOS DE ENSINO - 7.1 - Relatora: Profª Aline Ribeiro
Paliga. Relatório final do projeto de ensino intitulado: "III Semana Acadêmica do Curso de
Geoprocessamento", sob a Coordenação da Professora Daniela Arnold Tisot (23110.012214/2018-14).
Parecer: A Relatora, examinando o presente processo, se manifestou favorável à homologação da decisão
da Câmara de Ensino, que foi pela aprovação do mesmo. Os Senhores Conselheiros aprovaram por
unanimidade o relato e o respectivo parecer. 7.2 - Relatório Final do Projeto de Ensino intitulado:
"GRUPO LEREA - Projeto Monitoria em Locação, Eng. de Reservatórios, Economia e
Administração", sob a Coordenação da Professora Fernanda Vaz Alves Risso - Processo Físico
(23110.003546/2017-27). Parecer: A Relatora, examinando o presente processo, se manifestou favorável à
homologação da decisão da Câmara de Ensino, que foi pela aprovação do mesmo. Os Senhores
Conselheiros aprovaram por unanimidade o relato e o respectivo parecer. 7.3 - Liberação para
Coordenação do Projeto UFPel Rocket Team - 23110.034380/2018-71 - Despacho CDTEC 0219346. A
Relatora trouxe ao conhecimento dos Senhores Conselheiros a informação da solicitação da troca da
coordenação do Projeto UFPel Rocket Team pelo Professor Alejandro Martins Rodriguez, coordenada
anteriormente pelo Professor  Paulo Roberto Ferreira Jr., solicitante da troca, a partir de 23 de julho de
2018, com carga horária dedicada semanal de 6h. Diante da resposta positiva do Prof. Alejandro Martins
Rodriguez, os Conselheiros aprovaram por unanimidade a liberação para a coordenação. 7.4 -  Apreciação
do Projeto de Ensino intitulado: "XIII Semana Acadêmica do Curso de Engenharia Industrial
Madeireira", sob a Coordenação da Professora Merielen Lopes - Processo (23110.0334480/2018-06).
Parecer: A Relatora, examinando o presente processo, se manifestou favorável à homologação da decisão
da Câmara de Ensino, que foi pela aprovação do mesmo. Os Senhores Conselheiros aprovaram por
unanimidade o relato e o respectivo parecer. Item  8 - APRECIAÇÃO DA CRIAÇÃO DE DISCIPLINA
NO PPGCAMB. A Senhora Presidente do Conselho do Centro colocou  em apreciação os termos do
Memorando 26 (0192625) do Coordenador do PPGCAmb, no qual solicita a criação da disciplina
denominada Tecnologias em Sistemas Energético-Ambientais e Engenharia Bioenergética, sob
responsabilidade do Prof. Willian Nadaleti (23110.029969/2018-58) e com a colaboração do Prof. Bruno
Vieira. A disciplina será ofertada para o PPGCAmb como optativa, com número total de  quatro (4)
créditos, sendo dois (2) créditos para aula teórica e dois (2) créditos para aula prática, conforme aprovação
no Colegiado do Programa. A Conselheira Profª Aline Ribeiro Paliga informou que a proposta de criação
da referida disciplina entrou na pauta da Câmara de Ensino, porém não foi apreciada, tendo em vista que o
Programa de Pós-Graduação não tem representatividade naquele órgão. Após, a criação da disciplina
Tecnologias em Sistemas Energético-Ambientais e Engenharia Bioenergética foi aprovada com uma
abstenção. Item 9 - APRECIAÇÃO DA CRIAÇÃO DE DISCIPLINA NO PPGCAMB: A Senhora
Presidente do Conselho do Centro colocou os termos do Memorando 36 (0211539) do Coordenador do
PPGCAmb, no qual solicita a criação da disciplina denominada Ciência e Sustentabilidade da Madeira,
sob responsabilidade do Prof. Rafael Beltrame (23110.032913/2018-81) e com a colaboração do Prof.
Darci Gatto. A disciplina será ofertada para o PPGCAmb como optativa, com número total de  quatro (4)
créditos, sendo dois (2) créditos para aula teórica e dois (2) créditos para aula prática, conforme aprovação
no Colegiado do Programa. Após, a disciplina Ciência e Sustentabilidade da Madeira foi aprovada por
unanimidade. Item 10 - COMPOSIÇÃO DE NDE DO CURSO DA ENGENHARIA AMBIENTAL E
SANITÁRIA (23110.033166/2018-06). A Senhora Presidente do Conselho do Centro colocou em
apreciação dos Senhores Conselheiros a nova composição do NDE do Curso de Engenharia Ambiental e
Sanitária, aprovada em reunião de Colegiado 0212708, composta pelos Professores: Maurizio Silveira
Quadro (coordenador) , Andrea  Souza Castro (coordenadora-adjunto), Tirzah Moreira Siqueira, Diuliana
Leandro, Claudia Fernanda Lemons e Silva, Vanessa Sacramento Cerqueira, Adriana Gonçalves da Silva
Manetti, Guilherme Jahnecke Weymar e Rubia Flores Romani. Após análise da composição e por estar em
acordo com a Resolução vigente do COCEPE, a nova composição do NDE foi aprovada por unanimidade.
Item 11 - APRECIAÇÃO DO RESULTADO DA ELEIÇÃO DE COORDENADOR E COORDENADOR
ADJUNTO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL (23110.034634/2018-51). A Senhora Presidente do
Conselho do Centro colocou em apreciação dos Senhores Conselheiros os resultados da consulta à
comunidade para Coordenador e Coordenador Adjunto para o Curso de Engenharia Civil. A única chapa



inscrita foi composta pelo professor Jorge Manuel Vieira Borges Lourenço Rodrigues, como candidato à
Coordenador, e pelo professor Guilherme Höehr Trindade, como Coordenador-Adjunto. Votantes:
quartorze servidores docentes/técnicos, sendo treze votos de docentes e um voto de técnico e onze
discentes, totalizando vinte e cinco votantes, sendo declarada eleita a chapa única composta pelo
Prof. Jorge Manuel Vieira Borges Lourenço Rodrigues - Coordenador e pelo Prof.  Guilherme Höehr
Trindade - Coordenador-Adjunto. Em reunião de Colegiado de Curso realizada no dia doze de julho do
corrente ano, conforme ata (0218951), foi votada a seguinte lista tríplice: Para Coordenador -
Professor Jorge Manuel Vieira Borges Lourenço Rodrigues, com cinco (5) votos; Professor Klaus
Machado Theisen, com um (1) voto e Professora Tamara Leitzke Caldeira, com um (1) voto. Para
Coordenador Adjunto - Professor Guilherme Höehr Trindade, com cinco (5) votos; Professora Ângela
Azevedo de Azevedo, com um (1) voto e Professor Eduardo Costa Couto, com um (1) voto. Após, as
respectivas listas tríplices foram aprovadas por unanimidade, bem como o resultado da eleição em
Colegiado. Item 12 - LICENÇA DE INTERESSE PARTICULAR - 23110.033182/2018-91. A Senhora
Presidente do Conselho do Centro trouxe ao conhecimento dos Senhores Conselheiros os termos do
Memorando 294 0212774, encaminhado pela Profª Karin Luciano Brizola Simonato, no qual solicita
Licença de Interesse Particular, conforme prevê a Lei nº 8.112/90, arts. 81, VI e 91, a partir do dia 01 de
outubro de 2018. Após, dois pontos foram amplamente discutidos: sobre quem irá substituir a professora
nos encargos das dezesseis horas semanais em disciplinas de sua responsabilidade; que a servidora deverá
gozar férias antes do afastamento, sendo parte em período letivo. Com relação a substituição, os
Conselheiros debateram sobre a possibilidade de transferir a vaga do substituto do afastamento para pós-
graduação do Prof. Reginaldo Tavares para o NUB, tendo em vista que, devido ao período eleitoral não
haverá tempo hábil para a nomeação de professor. Para isso, seria solicitada a contratação do segundo
colocado do Concurso realizado para  área: Matemática OU Probabilidade e Estatística
(23110.024495/2018-58). Porém, essa possibilidade deverá ser aprovada pelo Colegiado do Curso de
Engenharia Eletrônica. Sobre o gozo de férias em período letivo, os Conselheiros aprovaram da seguinte
forma: caso não tenha professor substituto que assuma as disciplinas já programadas sob a sua
responsabilidade em 2018/2, os colegiados dos cursos deverão solicitar ao COCEPE regime concentrado
para a antecipação dos estudos das disciplinas e, após, gozar férias a partir de outubro para, na
sequência, solicitar licença de interesses particular; caso tenha a possibilidade de contratação do segundo
colocado no concurso de cálculo, a servidora gozará férias a partir de agosto e o seu afastamento ocorrerá
a partir de primeiro de outubro do corrente ano. Item 13 - APRECIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE
PAGAMENTO DE CUSTOS DE PUBLICAÇÃO DE ARTIGO CIENTÍFICO - 23110.027767/2018-71. A
Senhora Presidente do Conselho do Centro trouxe para apreciação dos Senhores Conselheiros os termos
do  Memorando 23 (0178256) no qual solicita o pagamento de taxa de publicação de artigo científico em
Periódico Brazilian Journal of Biology, no valor de R$ 2.200,00, classificado como B1 na área de
conhecimento denominada Ciências Ambientais. Em análise à documentação, a Presidente do CCE
identificou que não há alunos como autores do trabalho, requisito estabelecido em reunião do CCE para
justificar o pagamento da taxa de publicação. No entanto, envolve dois professores do PPGCAmb e a
revista possui JCR e impacto na área de Ciências Ambientais. Dessa forma, é de parecer favorável ao
pagamento da publicação do artigo. Após, os Conselheiros aprovaram por unanimidade o relato e o
respectivo parecer da Presidente do CCE. Item 14 - APRECIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE
PAGAMENTO DE CUSTOS DE MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO DE PRENSA -
23110.034636/2018-41. A Senhora Presidente do Conselho do Centro trouxe para apreciação dos
Senhores Conselheiros os termos do Memorando 40 (0220555) da Profª. Ângela Azevedo, no qual solicita
a manutenção e calibração da Prensa de 200 toneladas, existente no Laboratório do Núcleo de Estudos em
Materiais Compósitos - NEMC, no valor de R$ 12.000,00. Destacou que esta solicitação foi aprovada em
reunião de colegiado, realizada no dia doze de julho do corrente ano, conforme ata (0218953) e representa
a prioridade dois. Após, os Senhores Conselheiros aprovaram por unanimidade o pagamento da
manutenção do equipamento solicitado. Item 15 -APRECIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE
PAGAMENTO DE CUSTOS PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO INTERNACIONAL - A Senhora
Presidente do Conselho do Centro trouxe para apreciação dos Senhores Conselheiros os termos do
Memorando 304 (0220978) do Prof. Willian Nadaleti (23110.034700/2018-93, no qual, solicita auxílio
para participação de evento internacional, para apresentar trabalho aceito no 12º Congresso Mundial em
Biocombustíveis e Bioenergia, (12th World Congress on Biofuels and Bioenergy), a se realizar entre 4 e 6
de setembro de 2018, em Zurique, na Suíça. Previsão dos custos: Passagens Porto Alegre Zurique; Zurique
Porto Alegre: em média R$ 4800,00;  Inscrição no Evento: 560 euros até 28 julho (em média R$ 2500
com a cotação atual) ou 650 euros após essa data, em média R$ 2900 e diárias internacionais. Após ampla
discussão e considerando que esse tipo de pagamento não esta previsto no orçamento da



Unidade aprovado pelo Conselho do Centro, a solicitação de pagamento para participação em evento
internacional foi indeferida com dez (10) votos contrários, dois (2) favoráveis e duas (2) abstenções. Item
16 - APRECIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE AFASTAMENTO POR 3 MESES PARA REALIZAR
CURSOS DE CAPACITAÇÃO - 23110.028213/2018-91. A Senhora Presidente do Conselho do Centro
colocou em apreciação dos Senhores Conselheiros os termos do Memorando 250 (0193735) do 
Engenheiro Giusepe Stefanello, no qual, solicita afastamento do exercício do cargo de Engenheiro junto a
esta Unidade para realizar cursos de capacitação no segundo semestre de 2018 no período de 02/09 a
30/11, conforme pedido 0193737. Disse que a  capacitação pretendida engloba vários cursos, tem caráter
multidisciplinar, englobando ferramentas tecnológicas e sistemas empregados no dia a dia das atividades
desempenhadas como engenheiro no CEng. Após ampla discussão, os conselheiros avaliaram os cursos de
importância para a função desempenhada pelo servidor. No entanto, propuseram que esse período fosse
parcelado, tendo em vista os encargos do servidor na Unidade. Proposta aprovada da seguinte
forma: primeiro período de 45 dias, retorno ao CEng  por um período de 30 dias e segundo período de
afastamento por 45 dias. Item 17 - APRECIAÇÃO DO CALENDÁRIO DE REUNIÕES DO CCE PARA
2018/2. A Senhora Presidente trouxe para apreciação dos Senhores Conselheiros as datas previstas para as
reuniões do CCE no segundo semestre de 2018. Dias: 24/08; 14/09; 28/09; 19/10; 09/11; 30/11; 14/12 e, se
necessário, no dia 21/12. Proposta aprovada por unanimidade. Item 18 - APRECIAÇÃO DA
SOLICITAÇÃO DE CONCURSO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO - Processo 23110.035336/2018-
89. Afastamento do Prof. Reginaldo da Nobrega Tavares. A Senhora Presidente fez o relato que
a solicitação deve-se ao fato de que o professor contratado para substituí-lo (Lucian Schiavon) solicitou o
seu desligamento no final de julho. Após, ampla discussão sobre a tramitação desse processo em período
eleitoral devido a impossibilidade de nomeação de professor nesse período, e que a licença do Prof.
Reginaldo Tavares finaliza em 02/03/2019, os Conselheiros aprovaram a retirada desse item da pauta.
Item 19 - APRECIAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO DO CURSO DE ENGENHARIA
AMBIENTAL E SANITÁRIA. O Conselheiro Prof. Maurizio Silveira Quadro relatou que o Projeto foi
aprovado no Núcleo Docente Estruturante - NDE, Colegiado do Curso de Engenharia Ambiental e
Sanitária e que teve a ciência da Câmara de Ensino e ainda precisa ser apreciado no Conselho do Centro
em função da urgência, tendo em vista a visita do MEC programada para o mês de setembro do corrente
ano. Disse que, em análise do PPC, o MEC apontou algumas fragilidades em sua última visita, tendo sido
todas elas revisadas nessa nova versão. Após, solicitou a aprovação do PPC no CCE tendo em vista a
aproximação da visita do MEC. Após, os Senhores Conselheiros aprovaram o PPC com duas abstenções,
por entenderem que o Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária atendeu as recomendações da
Coordenação de Ensino e Currículo. Item 20 - Informes. 20.1. A Senhora Presidente parabenizou o Prof.
Daniel Munari Palomino pelo  prêmio destaque de iniciação científica edição 2017 do CNPq, na 70ª
reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) em Maceió - Alagoas. 20.2. O
Conselheiro Prof. Daniel Munari Palomino divulgou que o O Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações – MCTIC e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
– CNPq tornou pública a Chamada do Edital Universal MCTIC/CNPq 2018 e convida os interessados a
apresentarem propostas nos termos estabelecidos pelo Edital. 20.3. A Senhora Presidente informou que as
atividades referente ao PDU estão em andamento e, que a primeira fase esta sendo finalizada e será
entregue no prazo definido pela CDIT/PROPLAN, 13/08/2018. 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, 27 de julho de 2018.

Documento assinado eletronicamente por ISABELA FERNANDES ANDRADE, Diretora, Centro de
Engenharias, em 26/08/2018, às 21:25, conforme 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 LAURECI LANE ARAUJO SILVA, Secretária, Centro de
Engenharias, em 26/08/2018, às 21:49, 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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