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Ao primeiro dia do mês de outubro do ano de 2018, às 11 horas, na sala A306 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
0293629. Constatada a existência de quórum, o Coordenador da Câmara saudou a todos e, de imediato,
passou-se à ordem do dia: 1. Aprovação da ata - Reunião 05/2018 (0203571): A ata foi colocada em
apreciação e aprovada por unanimidade. 2. Homologação da aprovação ad referendum de projetos: 2.1.
MODIFICAÇÃO E USO DE ESPUMAS COMO MATERIAIS DE ENGENHARIA
- 23110.023226/2018-74 - Coordenador: Rafael Delucis; 2.2. Controle de Dispositivos
Eletromagnéticos Utilizando um Software de Elementos Finitos - 23110.036730/2018-34 -
Coordenador: Sigmar de Lima: Os ad referendum foram aprovados por unanimidade. 3. Homologação
da aprovação ad referendum do Relatório final de projeto: Aspectos Quanti-Qualitativos dos
Recursos Hídricos em uma Sub-bacia do Rio Piratini/RS - 23110.037942/2018-39 - Coordenador:
Rita Damé: O ad referendum foi aprovado por unanimidade. 4. Informes: 4.1. Projetos do CENG
contemplados com bolsas de iniciação científica 2018-2019 (0293649): O professor Darci informa que,
conforme foi enviado anteriormente pela Secretaria por e-mail, diversos projetos do Centro de
Engenharias foram contemplados com bolsas de iniciação científica para 2018/2019. 4.2. Agradecimento
pela participação e contribuição do Professor Rafael Beltrame. Tendo em vista o final do período de
quatro anos do mandato do Professor Rafael Beltrame como representante do curso de Engenharia
Industrial Madeireira junto à Câmara de Pesquisa, o Professor Darci, em nome da Câmara, agradece a
participação e contribuição do Professor Rafael junto a este fórum, desde sua estruturação, bem como seu
trabalho na construção do regimento da Câmara. Nada mais havendo a tratar, o Coordenador da Câmara
encerrou a reunião, da qual, para constar, eu, Julia Mello dos Santos, secretária da Câmara, lavrei a
presente ata, que, após aprovada, vai por mim assinada eletronicamente. Pelotas, 01 de outubro de 2018. 

Documento assinado eletronicamente por JULIA MELLO DOS SANTOS, Auxiliar em Administração,
em 03/12/2018, às 11:47, 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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