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Aos quatorze dias do mês de setembro 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 e presidido pela Professora Isabela Fernandes Andrade, Diretora do
Centro de Engenharias, com as presenças dos seguintes Conselheiros: Profª Aline Ribeiro Paliga, Prof.
Carlos Alberto Silveira da Luz, Prof. Daniel Munari Vilchez Palomino, Profª Diuliana Leandro, Prof.
Darci Alberto Gatto, Profª Claudia Fernanda Lemons e Silva, Prof. Gilson Simões Porciúncula, Prof. Jorge
Manuel Vieira Borges Lourenço Rodrigues, Prof. Leandro Fagundes, Prof. Marcelo Lemos Rossi, Profª
Maria Laura Gomes Silva da Luz, Prof. Marcelo Schramm, Profª Merielen de Carvalho Lopes, Prof.
Maurizio Silveira Quadro, Prof. Robson Andreazza, Prof. Rômulo Henrique Batista Farias os Técnicos
Tatiane Tavares Fujii por Giusepe Stefanello, Rafael Eicholz Rutz, Ricardo Ripoll de Medeiros e os
acadêmicos Lucas Rafael Silva da Silveira, Cássio Bolonia Horta de Oliveira e Racquel Knust
Domingues. Justificadas as ausências dos Conselheiros Prof. Marcelo Schramm e Prof. Mateus Beck
Fonseca. 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 com as
seguintes solicitações de inclusão: 1. Apreciação da solicitação da troca de status de disciplina do
Curso de PPGDTSA, solicitada pelo Prof. Robson Andreazza. 2. Participação dos Técnicos no
Colegiado de Curso de Engenharia Industrial Madeireira, solicitado pelo Téc. Ricardo Ripoll de
Medeiros. 3. Participação da Profa. Diuliana Leandro no evento COBRAC 2018, solicitado pelo Prof.
Daniel Munari Palomino. Além disso, foi aprovada a participação do Prof. Prof. Sigmar de Lima pelo
Curso de Engenharia de Controle e Automação, sem direito a voz e a voto. Item 2. APRECIAÇÃO DA
ATA Nº 14/2018. A Senhora Presidente do CCE colocou a palavra à disposição para que os Conselheiros
se manifestassem sobre a ata em apreciação. Após, a Ata nº 14 foi aprovada com uma abstenção. Item 3 -
Apreciação da aprovação ad referendum do CCE sobre a ampliação de área de formação em nível de
Doutorado para abertura de concurso para professor efetivo, Curso de Engenharia Agrícola,
processo SEI 23110.011759/2018-11 . A Senhora Presidente do Conselho do Centro justificou a aprovação
ad referendum sobre a solicitação do Colegiado do Curso de ampliação da exigência de titulação para
o concurso de Professor Efetivo, de forma que o título exigido seja apenas "Doutor", em vez de "Doutor
em Engenharia", proporcionando que mais candidatos estejam aptos a participar do processo. Dessa
forma, ao invés de exigir graduação em Engenharia Agrícola E Doutorado em Engenharias, será exigida
a graduação em Engenharia Agrícola E Doutorado em qualquer área. O processo já foi apreciado pelo
COCEPE e encaminhado à COODEC para abertura de Edital. Após os Senhores Conselheiros aprovaram
com um (1) voto contrário a aprovação ad referendum. Item 4 - Apreciação do Plano de Trabalho do
período 2018/2, referente ao Estágio Probatório do Professor Marcelo Schramm - processo físico
23110.007958/2016-55. Relatora: Profª Isabela Fernandes Andrade. Parecer da CAEP: O plano de trabalho
foi entregue em 22/08/2018, dentro do período estabelecido, e nele constam os eixos de ensino, pesquisa,
extensão e gestão. Os Conselheiros aprovaram por unanimidade o relato e o respectivo parecer. Item 5 -
Solicitação de substituição, a pedido do Prof. Leonardo Oliveira, de membro da Comissão de
Espaços Físicos. A Senhora Presidente do CCE trouxe ao conhecimento dos Senhores Conselheiros a
solicitação do Prof. Leonardo Oliveira sua saída da Comissão de Espaços Físicos do CEng. Tendo em vista
que o Professor representava o prédio do CEng/Conde de Porto Alegre, a Profa. Isabela entrou em contato
com o Prof. Marcos Teodoro Muller, que aceitou participar desta Comissão. Assim, foi indicado o seu
nome do Prof. Marcos Teodoro Muller para substituir o Prof. Leonardo da Silva Oliveira na Comissão de
Espaços Físicos do Centro de Engenharias. Indicação aprovada por unanimidade. Item 6 - Apreciação da
Proposição da Comissão Especial com a Finalidade específica de proceder à Avaliação Docente para



fins de Promoção à Classe E (Professor Titular) do Plano de Carreira do Magistério Superior -
processo SEI 23110.039958/2018-86. A Senhora Presidente do Conselho do Centro, trouxe para a
apreciação dos Senhores Conselheiros o Processo nº 23110.0039958/2018-86, por meio do qual, o Prof.
Antonio Carlos da Silva Ramos requereu a promoção funcional para a Classe E – Professor Titular. Para a
formação da Banca de Avaliação foram sugeridos os nomes da Profª. Drª. Maria Laura Gomes Silva da
Luz – UFPel, Prof. Dr. Luiz Antonio de Almeida Pinto – FURG, Prof. Dr. Pedro José Sanches Filho –
IFSul, Prof. Dr. Roberto Fernando de Souza – UFRGS. A Profª. Maria Laura Gomes Silva da Luz
declinou da indicação, tendo em vista que não atua na mesma área do Prof. Antonio Carlos Ramos. Porém,
os Conselheiros sugeriram o encaminhamento dos nomes ao Prof. Antonio Carlos Ramos para verificação
da pertinência à área de atuação do docente. Também ficou definido que a Direção realizará a indicação da
Banca ad referendum ao Conselho, a ser apreciado na próxima reunião deste. Sugestão aprovada com um
voto contrário e uma abstenção. Item 7 - Apreciação do Resultado da eleição para Coordenador e
Coordenador-Adjunto do Curso de Engenharia Agrícola - processo SEI 23110.039520/2018-06. A
Senhora Presidente do CCE colocou em apreciação as seguintes listas tríplices para os cargos de
Coordenador e Coordenador-Adjunto, respectivamente, eleitas no Colegiado do Curso de Engenharia
Agrícola com os seguintes resultados: para o cargo de Coordenador: o Prof. Carlos Alberto Silveira da
Luz, com seis (6) votos;  Prof. Carlos Antonio da Costa Tillmann com um (1) voto e o Prof. Marivan da
Silva Pinho, com um (1) voto. Para o cargo de Coordenador-Adjunto: o Prof. Guilherme Jahnecke
Weymar, com seis (6) votos; Profa. Ângela Azevedo de Azevedo, com um (1) voto e a Profa. Daniela
Arnold Tisot, com um (1) voto. Após, os Senhores Conselheiros aprovaram com duas abstenções a lista
tríplice para Coordenador e Coordenador-Adjunto do Curso de Engenharia Agrícola. Item 8 - Apreciação
do Resultado da eleição para o Colegiado do Curso de Engenharia de Produção - processo SEI
23110.032602/2018-11. A Senhora Presidente do CCE colocou em apreciação dos Senhores Conselheiros
o seguinte resultado para a composição do Colegiado do Curso de Engenharia de Produção: Área Básica:
Profª. Leticia Tonetto obteve doze (12) votos, Prof. Roger Toscan Spagnolo obteve dez (10) votos; Área
Profissionalizante: Prof. Alejandro Martins Rodriguez obteve dez (10) votos, Profª Etiene Villela Marroni
obteve onze (11) votos; Área Profissionalizante Específica: Prof. Everton Anger Cavalheiro obteve nove
(9) votos, Prof. Leonardo Rosa Rohde obteve nove (9) votos, Prof. Luis Antônio dos Santos Franz obteve
dez (10) votos, Profª. Patrícia Costa Duarte obteve dez (10) votos, Prof. Rogério Royer obteve dez (10)
votos. Suplentes: Prof. Carlos Antônio da Costa Tillmann obteve doze (12) votos, Prof. Walter Ruben
Iriondo Otero obteve dez (10) votos, conforme Ata do Colegiado (0230111). Após, os Senhores
Conselheiros aprovaram por unanimidade a nova composição do Colegiado do Curso de Engenharia de
Produção. Item 9. Apreciação da solicitação da troca de status de disciplina do Curso de PPGDTSA.
A Senhora Presidente colocou em apreciação dos Senhores Conselheiros os termos do Memorando 34
(0224857) /CG_EAS/CENG, no qual é solicitada a troca da situação da Disciplina "Seminários e Projetos
de Pesquisa Interdisciplinar" que está no momento como obrigatória para optativa, aprovada em reunião
de 24/07/2018, Ata nº 04/2018, item 2, documento SEI 0250899, Processo no 23110.039477/2018-71.
Após, esclarecimentos do Prof. Robson Andreazza , os Conselheiros aprovaram com uma abstenção a
solicitação da troca de status da disciplina ofertada ao PPGDTSA de obrigatória para optativa. Item 10 -
Participação de  Técnicos no Colegiado do Curso de Engenharia Industrial Madeireira. Foi
solicitada a retirada de pauta deste item pelo Técnico Ricardo Ripoll de Medeiros. Solicitação aprovada
por unanimidade. Item 11 - Solicitação de participação da Profª Diuliana Leandro no COBRAC 2018
- processo SEI 23110.044390/2018-15. O Conselheiro Prof. Daniel Munari Palomino fez o relato da
importância da participação da Professora nesse evento, que será realizado no período de 21 a 24 de
outubro em Florianópolis, sob o ponto de vista do ensino e solicitou que fosse aprovado a destinação de
recursos para possibilitar sua ida nesse importante evento. A Conselheira Profª Diuliana Leandro salientou
que, nesta ocasião, será feita importante discussão ao Cursos de Geoprocessamento. A Presidente do CCE
informou que não teria recursos destinados a esta rubrica. Porém, devido a rediscussão do orçamento no
começo do segundo semestre de 2018 e a constatação da não utilização de algumas rubricas, poderia
transferi-los para o custeio da participação da Profª. Diuliana nesse evento. A Conselheira Prof Maria
Laura Gomes Silva da Luz disse que declina dos recursos destinados à compra de livros pela dificuldade
da tramitação do pedido exigida pela Biblioteca/UFPel. Após ampla discussão, os conselheiros aprovaram
a liberação do custeio para esse evento com uma abstenção. Item 12 - Definição de uso dos Espaços
Físicos - salas do terceiro andar, CEng/Cotada. A Senhora Presidente fez a  apresentação da proposta,
considerando as prerrogativas expostas pelo Prof. Otávio Peres, Pró-Reitor de Planejamento e
Desenvolvimento na última reunião do Conselho. Na proposta apresentada para o 3º andar A do
CEng/Cotada, conforme documento 0287555, a disposição das salas ficariam assim: a secretaria



Acadêmico Pedagógico localizada na sala 303, ocuparia as salas 309 e 310 e a sala 303 passaria a ser
utilizada como sala de aula. As demais salas teriam os seguintes usos: sala para desenvolvimento de
projetos, utilizando as salas 315 e 316, sendo esta de uso exclusivo para o desenvolvimento de projetos
cadastrados e coordenados por servidores do Centro de Engenharias; sala de aula na sala 313; sala de aula
ou laboratório na sala 314; mini-auditório na sala 312; a sala 308 abrigando a Secretaria da Pós-Graduação
e a Revista Brasileira de Engenharia e Sustentabilidade; a sala 307 abrigando os discentes da pós-
graduação; a sala 318 para a guarda dos equipamentos de topografia; as salas 319 e 320 para gabinetes de
professores; a sala 300H como copa a ser utilizada pelos funcionários da higienização e; por fim, o
aumento da sala dos discentes de 38,88m² para 57,59m², passando da sala 310 para as salas 321 e 322.
A Conselheira Racquel Knust Domingues agradeceu a Profª Isabela Fernandes Andrade por ter pensado
com carinho na demanda dos alunos. Após, minucioso detalhamento da distribuição dos espaços, os
Conselheiros elogiaram o trabalho da  Direção pelo atendimento das demandas necessárias urgentes,
solicitadas por professores, técnicos e alunos. Após ampla discussão, surgiram quatro propostas: Proposta
1 - que a definição da distribuição das salas seja feita após a conclusão do trabalho da Comissão
responsável pelos espaços físicos. Essa proposta foi rejeitada com quatro (4) abstenções. Proposta 2 - que
seja aprovada toda a proposta apresentada, mas que a mudança da Secretaria Acadêmica-Pedagógica da
sala 303 para as salas 309 e 310 seja condicionada a instalação de equipamento de ar condicionado nestes
últimos espaços. Proposta aprovada com seis (6) abstenções. Proposta 3 - trocar a sala 4 do Prédio do
CEng/Alfandega - Laboratório, por uma das salas de aula, com sugestão da sala 314 em função do
cabeamento existente para a área de informática, condicionado as salas envolvidas possuírem a mesma
metragem. O Prof. Daniel relatou que há problemas com a falta de internet na sala 4 e que a gerência de
todos os laboratórios no mesmo prédios seria facilitada. Proposta aprovada com quatro (4)  abstenções.
Proposta 4 -  trocar um gabinete ocupado por cinco (5) professores, localizado no prédio do
CEng/Alfândega por uma sala de aula de mesma metragem no terceiro andar, com sugestão da sala 313.
Essa proposta foi aprovada com cinco (5) abstenções, condicionada a concordância de todos os
professores ocupantes da sala e as salas envolvidas possuírem a mesma metragem. Item 13 - Informes.
13.1 - A Senhora Presidente do Conselho CCE comunicou as novas datas de Colação de Grau Interna do
Centro de Engenharias: para o semestre 2018/1, ocorrerá em 26/10/2018, agendada no Auditório do
Centro de Artes, às 10 horas; para o semestre 2018/2, ocorrerão nos dias 15/01/2019 e 15/03/2019, ainda
sem local definido. 13.2. Novo Regulamento de Ensino. A Conselheira Profª Aline Ribeiro Paliga fez o
relato da conclusão do trabalho de inserção das sugestões e contribuições das Unidades Acadêmicas ao
texto da Minuta de Resolução que altera o Regulamento do Ensino de Graduação da UFPel. Disse que
enviará por e-mail as principais mudanças para informar aos docentes, tendo em vista que o texto é bem
extenso. 13.3. Participação da Direção Adjunta no COBENGE. A Profª Aline Ribeiro Paliga, na
qualidade de Diretora-Adjunta do Centro, participou do COBENGE 2018 e trouxe informações referentes
à discussão das Novas Diretrizes para Cursos de Engenharia. Informou as principais mudanças, como
em relação à duração e carga horária dos cursos, duração do estágio curricular e currículo por
competência. Informou, também, que gostaria de abrir a discussão na Unidade, tendo vista o tempo de
dois (2) anos para adequação de todos os cursos às novas diretrizes e a existência de metodologias de
aprendizagem que poderão ajudar no combate a evasão nos cursos. 13.4. Revisão do Regimento Interno
do Centro de Engenharias. O Conselheiro Prof. Gilson Simões Porciúncula trouxe ao conhecimento dos
Senhores Conselheiros as informações da última reunião da Comissão responsável pela Revisão do
Regimento. Foi aprovado um novo cronograma para a realização dos trabalhos. Disse que está elaborando
um formulário de consulta à comunidade, que deverá ser analisado pelo Conselho do Centro e, a partir de
então, será disponibilizado à comunidade. 13.5. Plano Plurianual do Centro de Engenharias. A Senhora
Presidente do Conselho do Centro, na qualidade de presidente da Comissão, disse que a Comissão
responsável pela elaboração do Plano Plurianual tem trabalhado em um documento que oriente os
servidores da Unidade sobre os afastamentos para pós-graduações e capacitações. Além disso, foi lançado
na última quarta-feira um questionário, que contribuirá para a elaboração do Plano Plurianual do Centro de
Engenharias. Espera-se submeter todo o material desenvolvido para apreciação na próxima reunião deste
Conselho. 13.6 - Plano de Desenvolvimento da Unidade (PDU). A Profª Isabela Fernandes Andrade, na
qualidade de Presidente da Comissão que vem trabalhando na construção do Plano de Desenvolvimento da
Unidade, informou que o trabalho desenvolvido até o momento, referente a Parte Analítica do PDU, será
apresentado e dialogado com a comunidade do CEng e Reitoria na próxima quarta-feira, dia 19/09, às 10
horas, na sala 6 - CEng/Alfândega. 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, 14 de setembro de 2018.



Documento assinado eletronicamente por ISABELA FERNANDES ANDRADE, Diretora, Centro de
Engenharias, em 29/09/2018, às 09:43, 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 01/10/2018, às 13:14, 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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