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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

ATA Nº 16/2018-CCE
Aos vinte e oito 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. Mateus Beck Fonseca, Prof. Robson
Andreazza, Suzana Maria Morsch por Prof. Rômulo Henrique Batista Farias, os Técnicos Tatiane Tavares Fujii por Giusepe Stefanello, Rafael Eicholz
Rutz, Ricardo Ripoll de Medeiros e a acadêmica Nathália Campolina Mendes por Lucas Rafael Silva da Silveira. 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. APRECIAÇÃO 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 do formulário de revisão do Regimento Interno do Centro de Engenharias, solicitado pelo Prof. Gilson Simões Porciúncula; 2 -
Apreciação de relatório final e propostas de Projetos de Ensino, solicitado pela Profª Aline Ribeiro Paliga; 3 - Indicação da comissão especial com a
finalidade específica de proceder a avaliação docente para fins de promoção à Classe E (Professor Titular) do plano de carreira do Magistério Superior,
solicitada pela Profª Isabela Fernandes Andrade. 4 - Apreciação da proposta de criação da disciplina "Gerenciamento e tratamento de resíduos sólidos na
propriedade rural" no Programa de Pós-Graduação em Sistemas de Produção Agrícola Familiar da UFPel, solicitada pela Profª Isabela Fernandes
Andrade. Item 2. APRECIAÇÃO DA ATA Nº 15/2018. A Senhora Presidente do CCE colocou a palavra à disposição para que os Conselheiros se
manifestassem sobre a ata em apreciação. Após, as inclusões das seguintes manifestações, na proposta 3, do Item 12: "O Prof. Daniel relatou que há
problemas com a falta de internet na sala 4 CEng/Alfândega e que a gerência de todos os laboratórios no mesmo prédios seria facilitada" e no Item 6 " A
Profª. Maria Laura Gomes Silva da Luz declinou da indicação, tendo em vista que não atua na mesma área do Prof. Antonio Carlos da Silva Ramos a 
Ata nº 15 foi aprovada com 3 abstenções. Ficou decidido que a proposta 3 será rediscutido na próxima reunião do CCE. Item 3. APRECIAÇÃO DA
HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO INICIAL DE DOCENTES DO CENTRO DE ENGENHARIAS. 3.1 - Prof. Tiago Primo -
processo SEI 23110.039614/2018-77. Conforme a Comissão de Avaliação de Estágio Probatório dos Docentes do Centro de Engenharias, a entrega do
Plano de Trabalho foi dentro do período estabelecido e constam os eixos de ensino, pesquisa, extensão e gestão, além da previsão de participação em
programa de formação pedagógica. 3.2. Prof. Thiago Hanna Both - processo SEI 23110.037987/2018-11. Conforme a Comissão de Avaliação de
Estágio Probatório dos Docentes do Centro de Engenharias, a entrega do Plano de Trabalho foi dentro do período estabelecido e constam os eixos de
ensino, pesquisa, extensão e gestão. Sugere-se ao referido professor que, no próximo plano de trabalho, apresente detalhadamente os projetos de ensino,
pesquisa e extensão que pretende participar, bem como inclua a previsão de sua participação em atividades de formação pedagógica, conforme Art. 9º
da Resolução 013/2014 do CONSUN. 3.3. Profª. Larissa Medianeira Bolzan - processo SEI 23110.037799/2018-85. Conforme a Comissão de Avaliação
de Estágio Probatório dos Docentes do Centro de Engenharias, a entrega do Plano de Trabalho foi dentro do período estabelecido e constam os eixos de
ensino, pesquisa, extensão e gestão. Sugere-se que a referida professora inclua a previsão de sua participação em atividades de formação pedagógica,
conforme Art. 9º da Resolução 013/2014 do CONSUN. Os Planos de trabalhos inicial dos referidos docentes foram aprovados em bloco com uma
abstenção. Item 4. APRECIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE AFASTAMENTO INTEGRAL PARA CURSAR DOUTORADO - Processo SEI
23110.040576/2018-03. A Senhora Presidente do CCE colocou em apreciação a solicitação da  servidora Técnica Fernanda Fonseca Machado de
afastamento integral, para o período de 21 de março de 2019 a 20 de março de 2021, para cursar Doutorado em Política Social em Direitos Humanos da
Universidade Católica de Pelotas (0257716). O assunto foi tratado no Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais (PPGCAmb),
onde foi aprovada a liberação integral da servidora para cursar doutorado na UCPel a partir de 21 de março de 2019, por dois anos. Além disso, a ata do
Colegiado registra que o Prof. Robson Andreazza já solicitou à Direção um novo secretário. Em resposta, a Direção disse que, neste momento, não tem
um servidor que possa ser disponibilizado para atender ao Colegiado do Curso e que, conforme Memorando 321 (0229477), o CEng solicitou
recentemente nove (9) servidores à Reitoria em caráter de urgência, sendo um deles da área administrativa para atendimento ao Colegiado do Curso de
Engenharia Industrial Madeireira. Após, colocou a palavra à disposição dos Conselheiros para manifestação. O Conselheiro Prof. Maurizio Silveira
Quadro em sua manifestação questionou se, considerando a flexibilização da jornada de trabalho dos servidores da Secretaria Acadêmico -
Pedagógica, não haveria a possibilidade das atividades da servidora serem desenvolvidas pelos colegas de setor. A Conselheira Técnica Tatiana
Fujii informou que os secretários dos Colegiados não se sentem confortáveis para agregar mais uma atribuição, pois todos atendem individualmente a,
pelo menos, duzentos alunos da graduação. Disse que o primeiro atendimento a todos que procuram a Secretaria Acadêmico-Pedagógica vem sendo
realizado pelos servidores em horário ininterrupto, como prestação de informações e recebimento de atestados, por exemplo. Porém, existem atividades
específicas da função que não podem ser atendidas. Disse ainda que a liberação da servidora contradiz a urgência da solicitação da contratação de
técnico administrativo para a Unidade. A Profª. Isabela leu as respostas às perguntas 1 e 2 do questionário para servidores técnico-administrativos
candidatos a cursos de pós-graduação, documento 0273579, assinado pela servidora e pela sua chefia imediata. O Conselheiro Técnico Ricardo Ripoll
de Medeiros questionou ao Coordenador Prof. Robson Andreazza sobre a possibilidade de executar as atividades específicas da servidora. O Prof.
Robson Andreazza informou que, devido ao grande volume de trabalho, precisaria desprender de dois dias na semana para isso. A Profa. Maria Laura
Gomes Silva da Luz, Coordenadora do Curso de Especialização em Engenharia de Biossistemas à Distância, questionada sobre o impacto que
acarretaria nas atividades administrativas na secretaria deste Curso, manifestou-se no sentido de dizer que o afastamento integral da servidora iria
interferir minimamente no andamento das atividades do Curso, tendo em vista que a maior parte das atividades administrativas sempre foi realizada pela
Coordenação. Porém, sugeriu a possibilidade de afastamento parcial da servidora, devido à necessidade que o CEng tem de pessoal técnico-
administrativo. Após ampla discussão, A Presidente do CCE colocou em apreciação o afastamento integral da servidora, o qual foi aprovado com oito
(8) votos favoráveis, sete (7) votos contrários e cinco (5) abstenções. Item 5. APRECIAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE CONTROLE
ELETRÔNICO DE FREQUÊNCIA E CRIAÇÃO DE BANCO DE HORAS DE SERVIDORES - Processo SEI 23110.044639/2018-92. A
Senhora Presidente do Conselho do Centro  trouxe ao conhecimento dos Senhores Conselheiros os termos do Memorando 433 0284674 da servidora
Cátia Fernandes Leite, no qual solicita a inclusão de dois itens na reunião do Conselho do Centro de Engenharias. 1) Criação de um Banco de Horas;
2) A colocação (assim que possível) do Controle Eletrônico de Frequência. Sobre essas solicitações, a Direção solicitou informações à PROGEP sobre
os procedimentos adotados pela Instituição relacionados ao "Banco de Horas" e ao "Controle Eletrônico de Frequência" e manifestou que, na Unidade, o
controle de frequência de todos os servidores é efetuado a partir do preenchimento de Boletim de Frequência. Em resposta, a PROGEP informou que,
para a adoção do Banco de Horas e do Controle Eletrônico de Frequência, se faz necessária a expedição de ato interno da Instituição, conforme dispõe o
Art. 38 da Instrução Normativa juntada aos autos: "observado o disposto nesta Instrução Normativa, o dirigente máximo do órgão ou entidade deverá
editar ato com critérios e procedimentos específicos à jornada de trabalho, a fim de adequá-lo às peculiaridades de cada unidade administrativa", o
que ainda não tem previsão de realização. Os Conselheiros por unanimidade acompanharam o parecer da CAP/PROGEP. Item 6. APRECIAÇÃO DA
PROPOSTA DE DIRETRIZES PARA AFASTAMENTOS DE SERVIDORES DO CENTRO DE ENGENHARIAS - Processo SEI
23110.045125/2018-54. A Senhora Presidente apresentou o trabalho da Comissão responsável pela elaboração do Plano Plurianual do Centro de
Engenharias, que encaminhou algumas diretrizes desenvolvidas para os afastamentos de servidores do Centro de Engenharias. As diretrizes foram
desenvolvidas de acordo com o disposto na Resolução nº 02 do CONSUN, de 30 de dezembro de 2008, que aprova o Programa de Capacitação do
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Pessoal Técnico -Administrativo da Universidade Federal de Pelotas, na Portaria nº 740, do Gabinete do Reitor da Universidade Federal de Pelotas, de
15 de maio de 2009, que normatiza os procedimentos complementares ao Programa de Capacitação do Pessoal Técnico-Administrativo da Universidade
Federal de Pelotas e na Lei Federal 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das
autarquias e das fundações públicas federais. Após, colocou a palavra à disposição dos Senhores Conselheiros. Após ampla discussão surgiram algumas
dúvidas: 1 - caso o servidor se afaste para pós-graduação e, ao retornar, já tenha cumprido o período necessário para aposentadoria, ele pode se
aposentar ou precisa atender ao Art. 96-A da Lei 8.112 (1990), que determina que “Os servidores beneficiados pelos afastamentos previstos [...] terão
que permanecer no exercício de suas funções após o seu retorno por um período igual ao do afastamento concedido.”; 2 - caso o servidor esteja em
estágio probatório, ele pode afastar-se para pós-graduação? Em caso positivo, o cumprimento do Estágio Probatório fica interrompido durante o período
de afastamento?; 3 - verificar regras de afastamento para servidor docente, conforme Lei nº 12.772/2012, alterada pela Lei nº 12.863/2013 (Art. 30). Os
Conselheiros aprovaram com uma abstenção, o ajuste e encaminhamento da Proposta via e-mail para todos os servidores se manifestarem em resposta a
todos os Conselheiros. Item 7. APRECIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DO CENTRO DE ENGENHARIAS - Processo SEI
23110.045195/2018-11. A Senhora Presidente apresentou o trabalho da Comissão responsável pela elaboração do Plano Plurianual do Centro de
Engenharias. A planilha é inspirada no modelo fornecido pela PROGEP, onde se trabalha o Plano Plurianual das Unidades. Disse que devem ser
apreciados os possíveis afastamentos dos servidores para realização de cursos de pós-graduação e de capacitação. O modelo elaborado prevê os
próximos cinco anos. No entanto, deve-se discutir, anualmente, os afastamentos previstos e concedidos. Neste caso, deve-se, ainda, indicar em outra
coluna a situação do afastamento. Para 2019, temos a previsão de dez afastamentos, sendo 4 para capacitações, 4 para cursar Doutorado e 2 para cursar
Pós-Doutorado. Duas previsões de afastamentos para realizar cursos de capacitação são de docentes e duas de técnicos. Já para realizar doutorado,
temos 2 previsões de afastamento integral de docentes, 1 previsão de afastamento integral de técnico e 1 previsão de afastamento parcial de técnico. Por
fim, as duas previsões de afastamento para cursar Pós-Doutorado são de docentes. Os Conselheiros aprovaram por unanimidade o encaminhamento
da Proposta via e-mail para todos os servidores se manifestarem em resposta a todos os Conselheiros. Item 8. INDICAÇÃO DA COMISSÃO
ESPECIAL COM A FINALIDADE ESPECIFICA DE PROCEDER A 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 CCE trouxe ao conhecimento dos Senhores Conselheiros o interesse do Prof. Antônio Carlos da Silva Ramos em requerer a progressão
funcional para a Classe E, Professor Titular. Para a formação da Banca de Avaliação foram sugeridos, como membros titulares, os nomes da Profª.
ELIZABETE FERNANDES LUCAS, professora Titular do IMA/UFRJ; Prof. PEDRO SANCHES, professor Titular do IFSul;  Prof. DIEGO GIL DE
LOS SANTOS, Professor Titular do IFSul e Profª KÁTIA REGINA LEMOS CASTAGNO, Professora Titular do IFSul e, como membro suplente, o
nome do Prof. ADELIR JOSÉ STRIEDER, Professor Titular da UFPel, com período de realização da avaliação entre 22/10/2018 e 26/10/2018. Após,
os Senhores Conselheiros aprovaram com uma abstenção a constituição da Banca Especial de Avaliação para Professor Titular. Item 9. APRECIAÇÃO
DA PROPOSTA DE CRIAÇÃO DA DISCIPLINA “GERENCIAMENTO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA PROPRIEDADE
RURAL” NO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SISTEMAS DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR - Processo
SEI 23110.045376/2018-39. A Senhora Presidente colocou em apreciação dos Senhores Conselheiros a proposta da disciplina, que será ofertada no
primeiro semestre no Programa de Pós-Graduação em Sistemas de Produção Agrícola Familiar da UFPel e que tem a Profª. Vanessa Sacramento
Cerqueira como responsável. A disciplina de 4 créditos, sendo 2 créditos de aulas teóricas e 2 créditos de aulas práticas, será ofertada em caráter
optativo. Após, os Conselheiros aprovaram a proposta por unanimidade. Item 10. FORMULÁRIO DE REVISÃO DO REGIMENTO INTERNO
DO CENTRO DE ENGENHARIAS - Processo SEI 23110.103756/2017-14. O Conselheiro Prof. Mateus Beck Fonseca, na qualidade de membro da
Comissão apresentou a proposta, na qual, foi criado um formulário de perguntas para contribuições online, com o objetivo de colher as sugestões  para 
eventuais alterações que julgarem necessárias no RI e que será disponibilizado a partir de segunda-feira.  Disse que em assembleia futura, as
informações colhidas serão agrupadas e, as contribuições serão votadas uma a uma. Após, os Conselheiros aprovaram por unanimidade o formulário
apresentado. Item 11 - Apreciação de relatório final e propostas de Projetos de Ensino. Relator: Prof. Daniel Munari Palomino. 11.1 - Relatório
Final do Projeto Multidisciplinar Agroindustrial - Coordenadora: Profª. Maria Laura Gomes Silva da Luz - Processo Físico
(23110.005393/2016-71) - Parecer favorável a aprovação. 11.2 - Proposta de Projeto Multidisciplinar Agroindustrial - Coordenadora: Prof. Maria
Laura Gomes Silva da Luz (23110.041059/2018-43) - Parecer favorável a aprovação; 11.3 - Proposta de Projeto Cálculos Geodésicos na Web -
Coordenador: Prof. Felipe Martins Marques da Silva (23110.042806/2018-61) - Parecer favorável a aprovação; 11.4 - Proposta de Projeto
Monitoria de Petrologia Metamórfica - Coordenador: Prof. Viter Magalhães Pinto (23110.044579/2018-16) - Parecer  favorável a aprovação;  11.5
- Proposta de Projeto Grupo de Estudos em Geociências - Coordenador: Prof. Viter Magalhães Pinto (23110.044591/2018-12) -  Parecer
favorável a aprovação; 11.6 - Proposta de Projeto III Meeting SPE UFPEL - Coordenador: Prof. Valmir Risso  (23110.045153/2018-71) - Parecer
favorável a aprovação; 11.7 - Proposta de Projeto Monitoria de Geoquímica- Coordenador: Prof. Viter Magalhães Pinto (23110.044597/2018-90)
- Parecer favorável a aprovação. Após, os Conselheiros aprovaram em bloco os relatos e o respectivos pareceres por unanimidade. Item
12. INFORMES. A Senhora Presidente do Conselho do Centro trouxe os seguintes informes. 12.1 - A Conselheira Profª Diuliana Lendro informou que
a PREC está pedindo que as Unidades agendem uma reunião para conversar sobre a Curricularização da Extensão. Esse processo deve envolver a
Direção da Unidade, os Coordenadores dos Cursos, os Núcleos Docentes Estruturantes - NDE  e a Câmara de Extensão. Essas reuniões deverão ser
preferencialmente nas segundas-feiras no período da manhã, agendada pela Direção. 12.2 - Reunião sobre o PDU ocorrida no Centro de Engenharias em
19/09/2018. Na ocasião, foi apresentado o trabalho desenvolvido pela comissão até o momento. Além disso, dialogou-se com a Reitoria sobre alguns
encaminhamentos. A parte analítica do Plano está elaborada, como previsto em cronograma estabelecido pela PROPLAN. A partir de agora, será tratada
a parte propositiva. Para isso, serão planejadas reuniões com a comunidade para a construção coletiva do Plano. 12.3 - Reunião com Diretor-Presidente
do SANEP, ocorrida em 27/09/2018, para tratar de parcerias e cooperação entre o CEng/UFPel e o SANEP. A partir da reunião, já foram encaminhados
três memorandos com pedidos de dados a serem utilizados em pesquisas da nossa Unidade. 12.4 - Reunião com Diretor da FAEM, ocorrida em
27/09/2018, para tratar de ação conjunta para manutenção e aquisição de equipamentos de topografia para as duas Unidades. 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, 28 de setembro de 2018.
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