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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

ATA 17/2018
Aos 27 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 (0222009), com a presença do professor convidado Robson Andreazza e  com a presença da 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 16/2018
(0207651); 3) Projetos de Ensino:  3.1 Proposta GRUPO  LEREA - Projeto Monitoria em Locação, Eng. de Reservatórios, Economia e
Administração - Relatório Final - Coordenadora Fernanda Vaz Alves Risso - Processo Físico (23110.003546/2017-27) - Condoc 469692 Relator:
Gilson Porciuncula; 3.2 -  Liberação para Coordenação do Projeto UFPel Rocket Team (23110.034380/2018-71);   3.3 - Apreciação da Proposta
Projeto XIII Semana Acadêmica da Engenharia Industrial Madeireira- Coordenadora: Merielen Lopes (23110.034480/2018-06) Relatora:
Ângela Azevedo;  4) Liberação de Carga Horária - Prof. Marcelo Schramm (23110.034197/2018-76); 5) Aproveitamento de Concurso
Público-  Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária ; 6) Matrícula simultânea em disciplinas equivalentes - Prof. Maurízio Quadros; 7) PPC do
Curso da Eng. Ambiental e Sanitária - Prof. Maurízio Quadros; 8) Ofertas 2018/2 - Ajustes finais; 9) Memorando Cancelamento de Turmas
2018/1; 10) Carga horária docente - Prof. Marcelo Rossi; 11)  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 16/2018 (0207651); A ata colocada em apreciação foi aprovada por
unanimidade. 3) Projetos de Ensino: 3.1 - Proposta GRUPO  LEREA - Projeto Monitoria em Locação, Eng. de Reservatórios, Economia e
Administração - Relatório Final - Coordenadora Fernanda Vaz Alves Risso - Processo Físico (23110.003546/2017-27) - Condoc 469692; O relator
Gilson Porciuncula fez o relato do Relatório Final, que foi aprovado por unanimidade. 3.2 -  Liberação para Coordenação do Projeto UFPel Rocket
Team (23110.034380/2018-71); Foi aprovada por unanimidade a coordenação do projeto ao Prof. Alejandro Martins Rodriguez com 06 (seis
horas) semanais. 3.3 - Apreciação da Proposta Projeto XIII Semana Acadêmica da Engenharia Industrial Madeireira- Coordenadora: Merielen
Lopes (23110.034480/2018-06) A relatora Ângela Azevedo fez o relato do Relatório Final, que foi aprovado por unanimidade. 4) Liberação de Carga
Horária - Prof. Marcelo Schramm (23110.034197/2018-76); A liberação de carga horária foi aprovada com uma abstenção. A profª. Aline demonstrou
sua preocupação quanto ao envio de informações sobre as disciplinas de pós graduação ministradas para que o controle da carga horária máxima
permitida pela resolução. 5) Aproveitamento de Concurso Público-  Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária ; O prof. Maurizio Quadros informa
que o pedido feito por e-mail para o aproveitamento de concurso público na área do Curso de Engenharia Ambiental foi negado por não apresentar o
perfil solicitado conforme edital do concurso, necessário ao Curso e ao CEng. Após votação foi negado o aproveitamento com uma abstenção. 
6) Matrícula simultânea em disciplinas equivalentes - Prof. Maurízio Quadros; O prof. Maurizio levanta a problemática sobre o sistema aceitar duas
matrículas em disciplinas equivalentes, mas com códigos diferentes,  mencionada em reunião de Colegiado pela profª. Claudia Gandra. A prof. Aline
ficou de consultar o CRA a possibilidade de não matricular alunos em duas disciplinas que sejam equivalentes no sistema, bem como, solicitar à
Comissão de Áreas e Padronização que iniciem um estudo para padronização da área mencionada pela prof Claudia (Hidráulica).  7) PPC do Curso da
Eng. Ambiental e Sanitária - Prof. Maurízio Quadros; O prof. Maurizio fez o relato de mudanças para aprovação do novo PCC do Curso de
Engenharia Ambiental e Sanitária , tendo em vista as fragilidades apontadas na última visita do MEC ao Curso.  A Câmara de Ensino deu ciência das
modificações feitas no PPC. A profª. Aline solicitou a mudança de uma equivalência Mecânica Geral 1 (1640085) - Mecânica dos Sólidos (1640098), e
o prof. Maurízio fará esta pequena modificação assim que for aprovado o PPC. 8) Ofertas 2018/2 - Ajustes finais; A profª Aline apresentou a planilha
novamente com algumas pendências de regência. Os encargos da profª. Camile modificaram devido a discussões durante a semana, e ela ministrará
Geologia Estrutural (0800037) da Eng. do Petróleo. Além disso, a profª Aline questionou se o prof. Leandro a informou da mudança de regência de
Metodologia de Pesquisa (1640129) e que Petrologia Sedimentar (0800033). Ele informou que irá informar o mais breve possível. Quanto a disciplina
de Energização Rural (D000652) a profª. Aline informou que tem tentando junto aos professores um apoio para ministrá-la de forma compartilhada,
tendo já conseguido recebido apoio do prof. Carlos Neves, Carlos da Luz e Isabela Andrade.  9) Memorando Cancelamento de Turmas 2018/1; A
prof. Aline apresenta o memorando que solicita o cancelamento de algumas disciplinas para a concordância dos coordenadores. O prof. Romulo solicita
que a turma T1 (0800050) Eletricidade Aplicada não seja fechada, tendo em vista que os alunos a iniciaram e que devemos tentar finaliza-la de alguma
forma. Foi aprovado o envio do Memorando (23110.033180/2018-00) com a exclusão da disciplina. 10) Carga horária docente - Prof. Marcelo Rossi;
O Prof. Marcelo solicitou um regramento de carga horária mínima, que seja avaliada a necessidade de cada professor ter no mínimo oito horas aula em
sala de aula. Após discussão dos membros ficou decidido a retirada de pauta, tendo em vista que a Câmara de Ensino aprovou em reuniões anteriores a
atribuição de carga horária 2h para cada 10 alunos em disciplinas de Estágio e Tccs e que as atividades dos professores não são medidas pelas carga
horária em sala de aula.  11)  Assuntos Gerais - A profª. Aline informou o calendário de correção e matrícula especial e que irá preparar os
procedimentos para matrícula e compartilhar via e-mail com os coordenadores para que possam contribuir com sugestões. A profª. Aline Paliga 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 30/08/2018, às 10:17, 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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