
16/10/2018 SEI/UFPel - 0261037 - Ata de Reunião

https://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=308373&infra_siste… 1/2

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

ATA 19/2018
 

Aos 28 dias do mês de setembro 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 (0261036), e com a presença da Coordenadora da Câmara, Aline Ribeiro Paliga, para tratar a seguinte pauta: 1) Apreciação da pauta; 2)
Aprovação da Ata 18/2018 (0250529); 3)Projetos de Ensino:  3.1 Projeto Multidisciplinar Agroindustrial - Relatório Final - Coordenadora:
Maria Laura Gomes Silva da Luz - Processo Físico (23110.005393/2016-71) - Condoc 434355 Relator: Daniel Palomino; 3.2 - Apreciação da
Proposta Projeto Multidisciplinar Agroindustrial - Coordenadora: Maria Laura Gomes Silva da Luz (23110.041059/2018-43) Relatora:
Merielen Lopes;  3.3 - Cálculos Geodésicos na Web - Coordenador: Felipe Martins Marques da Silva (23110.042806/2018-61) Relator: Gilson
Porciuncula;   3.4 - Monitoria de Petrologia Metamórfica - Coordenador: Viter Magalhães Pinto (23110.044579/2018-16) Relator: Leandro
Fagundes;  3.5 - Grupo de Estudos em Geociências - Coordenador: Viter Magalhães Pinto (23110.044591/2018-12) Relator: Carlos da Luz; 3.6
- Apreciação da Proposta III Meeting SPE UFPEL - Coordenador: Valmir Risso  (23110.045153/2018-71)  Relator: Jorge
Rodrigues;  3.7- Apreciação da Proposta Monitoria de Geoquímica- Coordenador: Viter Magalhães Pinto (23110.044597/2018-90) Relator:
Maurízio Quadros;  4) Cronograma CEng Ofertas 2019.1; 5) Respostas dos Colegiados à Comissão de Áreas e
Padronização; 6) Solicitação Disciplina de (0060277) Geologia Geral (23110.043816/2018-13); 7) Disciplinas previstas para o prof. Elmer;
8) Apresentação COBENGE  9) Informes: 9.1 23110.036865/2018-08; 9.2 23110.042299/2018-65. A professora Aline iniciou a reunião com o
item 1) Apreciação da pauta; A profª. Aline informou a pauta. Prof. Marcelo Rossi solicitou que o item 7 fosse antecipado. A pauta foi aprovada com
a solicitação do prof. Marcelo, passando este para o item 4 e os restantes seguem a sequência. 2) Aprovação da Ata 18/2018 (0250529); A ata colocada
em apreciação e após a correção sobre a fala do professor Jorge Rodrigues, vide versão da data de hoje, foi aprovada com duas abstenções. 3) Projetos
de Ensino:  3.1 Projeto Multidisciplinar Agroindustrial - Relatório Final - Coordenadora: Maria Laura Gomes Silva da Luz - Processo Físico
(23110.005393/2016-71) - Condoc 434355 - O relatório final foi relatado pelo professor Daniel Palomino com parecer favorável
a aprovação; 3.2 - Apreciação da Proposta Projeto Multidisciplinar Agroindustrial - Coordenadora: Maria Laura Gomes Silva da Luz
(23110.041059/2018-43) - A profª. Merielen Lopes fez o relato da Proposta de Projeto com parecer favorável a aprovação; 3.3 - Cálculos Geodésicos
na Web - Coordenador: Felipe Martins Marques da Silva (23110.042806/2018-61) - O prof. Gilson Porciúncula fez o relato da Proposta de
Projeto com parecer favorável a aprovação;   3.4 - Monitoria de Petrologia Metamórfica - Coordenador: Viter Magalhães Pinto
(23110.044579/2018-16) - O prof. Leandro Fagundes fez o relato da Proposta de Projeto e foi favorável a aprovação, com a sugestão de modificação de
uma parte da justificativa- retirar a palavra "atualmente" e acrescentar a colocação "há necessidade de reposição";  3.5 - Grupo de Estudos em
Geociências - Coordenador: Viter Magalhães Pinto (23110.044591/2018-12) - O prof. Carlos da Luz fez o relato da  Proposta de Projeto e foi de
parecer favorável a aprovação, mas  questionou  sobre a duração do projeto de ensino estar com um ano de duração e a carga horária do projeto estar
contemplada em 52 semanas (1 ano), sendo que os docentes não trabalham durante 52 semanas, devido as férias. Foi comentado que não é permitida a
atribuição em período separados. Será consultada a TI sobre o assunto; 3.6 - Apreciação da Proposta III Meeting SPE UFPEL - Coordenador:
Valmir Risso  (23110.045153/2018-71)  O prof. Jorge Rodrigues fez o relato da proposta de projeto com parecer favorável a
aprovação;  3.7- Apreciação da Proposta Monitoria de Geoquímica- Coordenador: Viter Magalhães Pinto (23110.044597/2018-90) - O
prof. Maurízio Quadros fez o relato da Proposta de Projeto que foi aprovada, mas sugeriu que nos próximos projetos de monitorias do professor, seja
especificado o número de alunos atingidos no projeto de ensino;  Todos os projetos foram aprovados por unanimidade. Houve um questionamento feito
pelo prof. Mateus Beck a respeito da carga horária dos professores em relação aos projetos e disciplinas. Segundo o professor, a aprovação de suas
cargas horárias em projetos podem influenciar no aceite dos professores envolvidos em ministrar disciplinas. O prof. Maurizio discorda da posição e
ressalta que as Câmaras devem estimular a participação dos professores em projetos. O prof. Marcelo Rossi sugeriu reforçar a informação de que os
projetos permanentes devem ser renovados anualmente e que o período do projeto deve estar compreendido até 31/12, como exigência para concorrer
aos editais da PRE. ; 4) Disciplinas previstas para o prof. Elmer; O prof. Marcelo Rossi comunica que o prof. Elmer Alexis Gamboa Penaloza que
obteve aprovação no concurso público - código de vaga 09332398, edital COODEC nº. 010/2018, não assumiu por não possuir o diploma de graduação
reconhecido no Brasil e por consequência, as disciplinas que foram planejadas para o prof. Elmer estão descobertas. O prof. Marcelo solicitou sugestões
para resolver a pendência e informou a existência de formandos na disciplina (1420019) - Processamento Digital de Sinais do Curso de Engenharia
Eletrônica. O prof. Marcelo se propõe a ministrar esta disciplina, mas comunica que sua carga horária semanal ultrapassaria 16h/semanais. Os membros
da Câmara de Ensino negaram seu pedido devido a sua carga horária. A profª. Aline informa que vai tentar buscar professores que estejam habilitados a
ministrar  a disciplina de Processamento Digital de Sinais e verificar possibilidades de regime concentrado; 5) Cronograma CEng Ofertas 2019.1; A
Profª. Aline apresentou a sua proposta de Calendário Interno da Unidade para preparação das ofertas 2019/1 (0261037). Questionou sobre sugestões de
modificações no processo e não houve manifestação. Foi aprovado com uma abstenção. 6) Respostas dos Colegiados à Comissão de Áreas e
Padronização; A Profª. Aline informou que apenas dois (2) cursos enviaram respostas sobre o questionamento da Comissão de Áreas e Padronização.
Os professores Jorge Rodrigues e Leandro Fagundes manifestaram que já discutiram em seus Colegiados. Foi estendido o prazo até dia
12/10/2018; 7) Solicitação Disciplina de (0060277) Geologia Geral (23110.043816/2018-13);  A profª. Aline informou que recebeu do Departamento
de Geografia memorando requerendo que a disciplina Geologia Geral que é solicitada pelo Curso de Ciências Biológicas ao Centro de Engenharias
passe a ser ofertada pelo Centro e não mais atribuída pelo Departamento de Geografia. Após discussão dos membros da Câmara, foi sugerido criar um
novo código da disciplina em questão para ser oferecida ao Curso de Biologia, sendo esta proposta aprovada com seis votos a favor e três contra a opção
de verificar a adesão de código já existente no Centro de Engenharias. 8) Apresentação COBENGE; Devido ao adiantado da hora, a Profª. Aline 
informa que o item 8) será apresentado na próxima reunião, se comprometendo a enviar, durante a semana, o material da apresentação do COBENGE
aos coordenadores. 9) Informes: 9.1 23110.042252/2018-00; A Profª. Aline fez o relato do pedido de implementação da opção de enviar mensagem
aos professores do curso (professores cadastrados em disciplinas ligadas ao curso no semestre). O Prof. Marcelo Schramm solicitou que seja também
pedido a opção responder às mensagens de alunos. 9.2 . 23110.042299/2018-65 A Profª. Aline informou que também solicitou que o sistema
Cobalto não permita a matrícula de disciplinas equivalentes (cadastrada como equivalente no COBALTO) como foi solicitado pela Câmara de Ensino e
que a CRA está sendo consultada sobre a demanda. Também se reuniu com os professores Hugo Guedes e Claudia Teixeira em paralelo para verificar
uma possível padronização da área Hidráulica. A Profª. Aline informou que se reuniu com os professores das áreas Geodésia, Topografia
e Levantamentos no dia onze de setembro e que como encaminhamentos: - a Profª. Tamara Leitzke Caldeira deve verificar a possível padronização de
Topografia Geral para Engenharia Civil. Já a Engenharia Ambiental e Sanitária somente deveria mudar o código para o já adotado na Engenharia do
Petróleo e Engenharia Geológica; -  Na planilha de áreas, sugere-se que a disciplina SIGII seja deslocada para a área GEOLOGIA , GEOTÉCNICA E
TRANSPORTES; - A Câmara de Ensino deve evitar colisões na seguintes disciplinas Topografia, Levantamentos Topográfico e Geodésicos e Projeto
Cartográfico; - Verificar a possibilidade de um bolsista de desenvolvimento da unidade para auxiliar os professores  e de área física para a área,  um
local para armazenamento adequado; - Recomenda-se a Câmara de Ensino no máximo 20 alunos por turma destas áreas.  A Profª. Aline relembrou que
na última reunião do Conselho foi destinado um espaço para a área. O professor Leandro explicou porquê o curso da Engenharia Geológica não gostaria
de modificar o lugar dos equipamentos, pois são aferidos e mantidos financeiramente pelos professores, além que teríamos que verificar a origem exata
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dos equipamentos, se são REUNI ou de projetos. 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 16/10/2018, às 11:32, 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 0261037 e o código CRC 8C9CBDF5.
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