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ATA DE REUNIÃO

ATA 05/2018
Aos 09 dias do mês de julho do ano de 2018, às 11 horas, na sala 500 no prédio da Cotada - Centro de
Engenharias, realizou-se a Reunião da Câmara de Pesquisa do Centro de Engenharias, sob a Presidência
do Prof. Dr. Darci Gatto e com o comparecimento dos dos constantes da lista de presença 0201560.
Constatada a existência de quórum, o Coordenador da Câmara saudou a todos e, de imediato, passou-se à
ordem do dia: 1. Apreciação da ata 04/2018 (0176866); 2. Apreciação da aprovação ad referendum dos
projetos: 2.1. Desempenho de dosador helicoidal com transbordo utilizado na distribuição de fertilizante
granulado em função do nivelamento longitudinal e transversal - 23110.026755/2018-20 - Coordenador:
Prof. Roger Toscan Spagnolo; 2.2. Fitorremediação de Ambientes Aquáticos Contaminados por
Atividades Antrópicas em Pelotas/RS - 23110.030454/2018-09 - Robson Andreazza; 3. Evento de
divulgação dos projetos em execução no Centro de Engenharias; 4. Assuntos Gerais. Iniciando a reunião,
o Prof. Darci Gatto saudou a todos e colocou a palavra à disposição para apreciação da pauta. A
Professora Gizele sugeriu os seguintes itens: I - Bolsas de Iniciação Científica; II - Recursos para
publicações; III - Estágio de Docência Orientada. As inclusões foram aceitas pelos membros da Câmara,
passando a constar como itens 3, 4 e 5 da pauta, Os itens 3 e 4 passaram a ser os itens 6 e 7 da pauta. A
seguir, foi abordado o Item 1: Apreciação da ata 04/2018 (0176866). O Professor Darci colocou a ata em
apreciação e esta foi aprovada por unanimidade. Dando prosseguimento, foi abordado o Item
2. Apreciação da aprovação ad referendum dos projetos: 2.1. Desempenho de dosador helicoidal com
transbordo utilizado na distribuição de fertilizante granulado em função do nivelamento longitudinal e
transversal - 23110.026755/2018-20 - Coordenador: Prof. Roger Toscan Spagnolo e 2.2. Fitorremediação
de Ambientes Aquáticos Contaminados por Atividades Antrópicas em Pelotas/RS - 23110.030454/2018-
09 - Robson Andreazza. Os ad referendum foram aprovados por unanimidade. A seguir, passou-se ao Item
3. Bolsas de Iniciação Científica: A Professora Gizele informou que entende ser importante que a Câmara
de Pesquisa possua dados relativos ao número de bolsas, áreas, porcentagem de contemplados no CENG.
Ficou decidido então que a Secretaria enviará um e-mail para a PRPPGI solicitando esses dados. A seguir,
passou-se ao Item 4. Recursos para publicações. A Professora Gizele trouxe ao conhecimento dos
membros da Câmara que existe um recurso de cerca de R$23 mil aprovado em Conselho do CENG para
publicações, e considera de extrema importância que essa informação seja repassada pela Câmara de
Pesquisa a todos os Professores do Centro, para que o máximo possível desse recurso seja utilizado antes
de ser devolvido à União em outubro, por se tratar de ano eleitoral. Sobre esse ponto ficou decidido que
será encaminhado e-mail a todos os professores do Centro com este informe e também que a Direção do
Centro será chamada para uma futura reunião da Câmara de Pesquisa. Dando seguimento, foi abordado o
Item 5. Estágio de Docência Orientada. A Professora Gizele esclarece aos membros da Câmara que existe
em vigor a Resolução 47/2017 do COCEPE, que considera de suma importância de que seja de
conhecimento dos professores do Centro. Ficou decidido que será encaminhado via Secretaria um e-mail a
todos os professores sobre o regimento, e que a Câmara se coloca à disposição para esclarecimento de
eventuais dúvidas. A seguir, foi abordado o Item 6. Evento de divulgação dos projetos em execução no
Centro de Engenharias. O Professor Darci abordou a discussão em andamento sobre a ideia de realização
de um evento para melhor conhecimento dos projetos em execução sobre todos os professores do Centro.
Esclareceu que a ideia ainda está em análise, e deve ser levada pelos membros a seus colegiados de curso
para uma melhor apreciação. A Professora Gizele sugeriu que seja entrado em contato com a Professora
Maria Laura Luz, que já coordenou um evento semelhante dentro do curso de Engenharia Agrícola. O
Professor Darci informou que irá conversar com a referida professora. Nada mais havendo a tratar, o
Coordenador da Câmara encerrou a reunião, da qual, para constar, eu, técnica administrativa Julia Mello
dos Santos, secretária da Câmara, lavrei a presente ata, que, após aprovada, vai por mim assinada
eletronicamente. Pelotas, 09 de julho de 2018. 

Documento assinado eletronicamente por JULIA MELLO DOS SANTOS, Auxiliar em Administração,



em 02/10/2018, às 08:15, 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 0203571 e
o código CRC 3F8344D3.
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