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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

ATA 18/2018
Aos 22 dias do mês de agosto do ano de 2018, às treze horas e quarenta e cinco 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 (0246675), e com a presença da Coordenadora da Câmara, Aline Paliga, para tratar a seguinte pauta: 1) Apreciação da pauta; 2)
Aprovação da Ata 17/2018 (0222073); 3) Projetos de Ensino:  3.1 Projeto Calourada das Engenharias - Relatório Final - Coordenadora Tamara
Leitzke Caldeira (23110.013515/2018-65) - Relator: Daniel Palomino; 3.2 - Projeto Monitoria Acadêmica na disciplina de Topografia -
Relatório Final - Coordenadora: Diuliana Leandro (23110.038480/2018-77) Relatora: Aline Paliga;  4) Solicitação de Prorrogação de
Afastamento para Pós Graduação (23110.038863/2018-45) - Profª. Aline Tabarelli;  5) Fechamento Matrículas das Ofertas 2018/2/CEng e vagas
remanescentes; 6) Informes: 6.1   23110.036865/2018-08; 6.2 Apresentação da minuta que altera o Regulamento de Ensino na
Graduação Notícia; 6.3 23110.013799/2018-90. A professora Aline iniciou a reunião com o item 1) Apreciação da pauta; A profª. Aline informou a
pauta e pediu a inclusão de um item Revisão de prova da aluna Jamile da Engenharia Geológica, que passou a ser o item 5)  e o prof. Leandro Fagundes
solicitou uma inclusão, sobre plágios de trabalhos que passou a ser o item 6) e mais um informe de publicação no item 8). A pauta foi aprovada com as
inclusões. 2) Aprovação da Ata 17/2018 (0222073); A ata colocada em apreciação foi aprovada com duas abstenções. 3) Projetos de Ensino:  3.1
Projeto Calourada das Engenharias - Relatório Final - Coordenadora Tamara Leitzke Caldeira (23110.013515/2018-65) - O prof. Daniel
Palomino fez o relato do Relatório Final que foi aprovado com uma abstenção com a sugestão de incluir no processo a solicitação de
certificados. 3.2 Projeto Monitoria Acadêmica na disciplina de Topografia - Relatório Final - Coordenadora: Diuliana Leandro
(23110.038480/2018-77)  - A profª. Aline Paliga fez o relato do Relatório Final que foi aprovado com uma abstenção. Ressaltou o baixo número  de
alunos atingidos e sugeriu que todos os cursos que tenham topografia se unam para um projeto de ensino que contemplem mais alunos. 4) Solicitação
de Prorrogação de Afastamento para Pós Graduação (23110.038863/2018-45) - Profª. Aline Tabarelli; A profª. Aline relatou o processo e solicitou o
parecer do colegiado do curso de Engenharia Civil, prof. Jorge Rodrigues. O professor relatou que o colegiado foi favorável, com uma abstenção
à prorrogação, porém sua opinião pessoal é que daria para compatibilizar o doutorado e as aulas em mais um ano, além disso, relatou sua preocupação
com a disciplina de Estruturas em Aço, pois segundo relato dos alunos não está sendo satisfatoriamente ministrada. O prof. Mateus Beck ressaltou que o
pedido deve vir com a indicação de professores que garantirão a não interrupção de aulas. A solicitação de prorrogação de afastamento para Pós
Graduação foi aprovada com uma abstenção, mas condicionada a uma ressalva, que seja anexado no processo indicações de professor ou professores
que venham substituí-la caso necessário. 5) Revisão de prova da aluna Jamile Iara Sekula ; A profª Aline relata a solicitação da aluna Jamile em
revisar o trabalho da disciplina de Prospecção Geofísica, cujo professor regente é o Bruno Goetze. A profª. indicou a necessidade de compor a banca a
revisão. O professor Leandro se propôs a participar  juntamente com o professor Bruno. Houve também a indicação da professora Sônia Franco.
Portanto a banca será composta pela profª Sônia Souza Bretanha , prof. Leandro Fagundes e prof. Bruno de Almeida Goetze. 6) Plágio de
Trabalhos.  O professor Leandro informou que há uma denúncia de plágio, divulgação de trabalho da disciplina do prof. Bruno Goetze sem autorização
do mesmo. E que já ocorreu com outro professor. A professora Aline questionou se teria algum encaminhamento ou seria informe. O professor informou
que seria só um informe, está sendo investigado. 7) Fechamento Matrículas das Ofertas 2018/2/CEng e vagas remanescentes; A profª. Aline
apresentou as solicitações de matrículas ainda não atendidas e solicitou aos coordenadores que se manifestassem diante dos problemas apresentados. Em
conjunto a Câmara procurou resolver as pendências tentando ajustar as solicitações com as vagas remanescentes para o fechamento das matrículas
2018/2. A professora Merielen solicitou vaga na turma (1110180) Algoritmos e Programação M11 para uma formanda de seu curso  (Tailana Pinz).
Como encaminhamento, será feita a análise de quantos alunos ficaram de fora das turmas da disciplina, regulares e não regulares para verificar a
possibilidade de abertura de uma turma. 8) Informes: 8.1 Processo da prorrogação da Licença Gestante da servidora Renata Heidtmann
Bemvenutti (23110.036865/2018-08). A profª. Aline informa que a Licença Gestante da servidora Renata foi prorrogada até a data de 5 de outubro de
2018. 8.2  Apresentação da minuta que altera o Regulamento de Ensino na Graduação Notícia.   A profª. Aline relata que a Discussão da Minuta
no CEng foi realizada com pouca adesão e que a Reitoria irá apresentar a versão final em reunião dia 28/08, e que estará presente para levar os
questionamentos levantados na Discussão realizada com a comunidade CEng. 8.3 Processo SEI (23110.013799/2018-90) . A profª. Aline informa que
as turmas 2018/1 relatadas no processo foram excluídas do Cobalto, após consulta a pedido do coordenador Marcelo Rossi à CRA e PRE se poderíamos
fechar. A profª. Aline relembra os coordenadores sobre a confirmação da II Mostra de Cursos da UFPel. Também informou que os professores Renata
Aguirre Trindade (vaga afastamento para doutorado Reginaldo Tavares) e Jonathan Aires Iacks (afastamento para doutorado Clarissa Calderipe) já
foram chamados por e-mail pela PROGEP. O prof. Leandro informou que pagou uma publicação de seu próximo bolso e que em sua opinião os
professores deveriam fazer o mesmo. A professora Aline informou que informes deste tipo devem ser feitos no Conselho do Centro. 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 28/09/2018, às 08:46, 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 0250529 e o código CRC 041FB244.
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