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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

ATA 20/2018
 

Aos 05 dias do mês de outubro 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 (0298349) e com a presença do prof. Amilcar Barum como convidado do Curso da Engenharia Geológica e os professores Maurizio Quadros,
Suzana Morsch e Gilson Porciuncula que não assinaram a ata de presença, e com a presença da Coordenadora da Câmara, Aline Ribeiro Paliga, para
tratar a seguinte pauta: 1) Apreciação da pauta; 2) Aprovação da Ata 19/2018 (0261037); 3) Disciplinas previstas para o prof.
Elmer;  4) Apresentação COBENGE; 5) Informes. A professora Aline iniciou a reunião com o item 1) Apreciação da pauta; A profª. Aline
informou a pauta que foi aprovada por unanimidade. 2) Aprovação da Ata 19/2018 (0261037); A ata colocada em apreciação foi aprovada com
três abstenções. 3) Disciplinas previstas para o prof. Elmer; A profª. Aline informou que entrou em contato com o Coordenador Rafael da Eng. de
Computação informando a situação do CEng em relação as disciplinas que o prof. Elmer Alexis Gamboa Penaloza assumiria e que no
momento estão descobertas, solicitando possíveis professores para ministrar a disciplina (1420019) - Processamento Digital de Sinais do Curso de
Engenharia Eletrônica. Prof. Rafael indicou uma conversa com os professores Bruno Zatt e  Vinicius Camargo, porém não há oferta neste semestre da
disciplina no CDTEc. A profª. Aline ficou de verificar então a disponibilidade. 4) Apresentação COBENGE; A profª. Aline fez uma apresentação
sobre as discussões das Novas Diretrizes Curriculares do Curso de Engenharia e demais assuntos abordados no Cobenge 2018, trazendo informações
atualizadas e pontos  de discussão do encontro sobre as DCNs no evento. A  apresentação encontra-se em (0323066). Foram apresentadas aos membros
as mudanças em relação a duração dos cursos, carga horária, estágio, currículo, novas metodologias, projetos pedagógicos, modelos em outras
instituições, dentre outras.  As informações foram discutidas e analisadas buscando  relacionar com a realidade atual do CEng. Muitos pontos foram
comentados como, atividades/competência dos alunos, evasão, esmagamento de vagas, desinteresse, falta de laboratórios. O prof. Maurizio
comentou que é necessário detectar os principais problemas dentro do CEng e buscar maneiras (mecanismos) de nivelar o aluno. Prof. Marcelo Rossi
sugere tutoria no primeiro semestre ao aluno dando informações referentes ao Curso. A profª. Aline solicitou que os coordenadores busquem em seus
colegiados e tragam para a próxima reunião as cinco disciplinas que tenham alto índice de reprovação (acima de 50%). Foi sugerido criar Comissão com
um representante de cada Curso, sendo que os Colegiados decidam um professor para representação e que este apresente interesse no tema Educação/
Engenharia e foi colocado como condição para a permanência dos representantes, a presença nas reuniões e quando houver falta não justificada em mais
de duas reuniões, o membro será eliminado da Comissão. Além disso, foi solicitado que os coordenadores tragam a informação da existência em seus
cursos de comissões que avaliem o curso, professores e  disciplinas e que acompanhem os egressos. Todos os membros foram favoráveis. A profª. Aline
ficou de enviar o material e áudios do evento a todos professores do CEng.  5)  Informes; A profª. Maria Laura comentou carga horária mínima de 8h
está em discussão na CPPD, sobre a interpretação da Resolução nº41/2017/COCEPE.  A  prof. Aline solicitou a  profª. Maria Laura que mantenha a
Câmara informada das discussões, pois as mesmas impactaram o Raad 2018. 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 26/10/2018, às 08:47, 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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