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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

 
ATA 22/2018 

Aos 09 dias do mês de novembro 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 (0333476) e com a presença da Coordenadora da Câmara, Aline Ribeiro Paliga, para tratar a seguinte pauta: 1. Apreciação da pauta; A Profª. Aline
Paliga solicitou a inclusão da apreciação da homologação das inscrições, indicações de banca e agenda de provas do concurso para professor substituto
decorrente da vaga licença de interesse particular da profª. Karin Simonato (23110.036715/2018-96) como item 6 e informes como item 7. A inclusão
foi aprovada por unanimidade. 2. Aprovação da Ata 21/2018 (0309175); A ata 21/2018 foi aprovada com uma abstenção. 3. Projetos de Ensino:  3.1 -
 Proposta de Projeto Vídeos Didáticos de Biodegradação da Madeira- Coordenador Leonardo Oliveira - Processo SEI (23110.053383/2018-12).  O
projeto foi relatado pelo professor Mateus Beck que foi de parecer favorável. Após, os membros da Câmara aprovaram com uma abstenção. 3.2 -
Proposta de Projeto Elaboração de uma apostila de exercícios resolvidos na área de estruturas- Coordenador: Rafael de Ávila Delucis - Processo SEI
(23110.053320/2018-58) - A proposta foi relatada pelo prof. Jorge Rodrigues e após ampla discussão foi sugerida a retirada de uma parte da proposta
que restringe aos alunos da engenharia civil a concorrência de bolsas e a duplicidade do servidor Giusepe (exclusão do siape 4840256, pois é de técnico
administrativo). A proposta foi aprovada com uma (1) abstenção. 3.3 - Proposta de Projeto Atualização de material didático: Apostila de Fundamentos
de Cultivos Agrícolas - Coordenadora: Claudia Fernanda Lemons e Silva - Processo SEI (23110.049119/2018-76). A proposta foi avaliada por todos os
membros da Câmara de Ensino, devida a falta justificada do prof. Carlos da Luz e foi aprovada com quatro (4) abstenções. 3.4 - Proposta de
Projeto Análise de Imagem em Sementes - Coordenadora: Gizele Ingrid Gadotti - Processo SEI  23110.053666/2018-56 - Após análise a proposta foi
aprovada por unanimidade. 4. Ofertas 2019/1: a profª. Aline relatou o primeiro processo 23110.053075/2018-89 onde a profª. Camile Urban relata sua
preocupação quanto à designação de regentes das disciplinas Sedimentologia (0800047- Engenharia Geológica) e disciplina Estratigrafia (0800012-
Engenharia Geológica e Engenharia de Petróleo). Após discussões os membros da Câmara de Ensino manifestaram-se no sentido de não haver
necessidade de troca de regentes para as disciplinas sem nenhuma justificativa. Ainda foi ressaltado que a atribuição é discutida de acordo com as
demandas e com o cenário de professores da época, e não há garantia permanente de regência. Já o processo 23110.026640/2018-35, também versa
sobre o pedido do prof. Adelir José Strieder para ministrar Geologia Geral (0800002 - Engenharia Geológica). As manifestações foram no mesmo
sentido, a Câmara de Ensino ainda está levantando as demandas, e em breve deliberará sobre o assunto. 5. Disciplina optativa A profª. Aline relatou o
processo 23110.026655/2018-01 em que o prof. Adelir José Strieder solicita a criação da disciplina optativa GEOTECTÔNICA para seu encargo. A
profª. Aline manifestou-se no sentido de que a Câmara de Ensino em seu regimento, só aprecia mudanças em disciplinas comuns aos cursos do Centro e
que quanto ao comprometimento do encargo, novamente ressaltou que a atribuição é discutida de acordo com as demandas e com o cenário de
professores da época, e não há garantia permanente de regência.6. Homologação das inscrições, indicações de banca e agenda de provas do
concurso para professor substituto decorrente da vaga licença de interesse particular da profª. Karin Simonato (23110.036715/2018-96):  Os
membros da Câmara analisaram e indicaram a homologação dos seguintes candidatos 1 - Fernanda Bichet Link, 2 - Jaqueline Fischer Loecke, 3 -
Lauber de Souza  Martins , 4 - Vinicius Perret Furtado. Banca Examinadora composta pelos professores: Dr. Eduardo da Silva Schneider - Presidente;
Dr. Carlos Eduardo Espinosa. Drª Leticia Tonetto e como suplente o Prof. Dr. Marcelo Schramm. Agenda: 03 e 04 de dezembro de 2018, com início no
dia 03 de dezembro, às 8 horas, na sala 205 A do prédio do CEng/Cotada. A indicação foi aprovada por unanimidade. 7. Informes: A profª. Aline
informou aos membros que o prof. Luis Eduardo Novaes se aposentou conforme Portaria 2535/2018 de 25/10/2018 e que o CEng conforme matriz
vigente teria duas (2) vagas em débito com a Reitoria. Após a aposentadoria do professor então, teríamos um déficit de uma vaga ainda. Informou que a
intenção da matriz para 2019 é aposentam três (3) voltam duas (2) vagas para as unidades, conforme informações oriundas de reuniões com a
Reitoria. Não havendo mais manifestações, a Presidente do Câmara de Ensino agradeceu a presença de todos, dando por encerrada a sessão, da qual
para constar, eu, Aline Ribeiro Paliga, lavrei a presente ata. Pelotas, 09 de novembro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por ALINE RIBEIRO PALIGA, Chefe, em 23/11/2018, às 08:58, 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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