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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

ATA Nº 19/2018
Aos trinta dias do mês de novembro 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,  Prof. Darci Alberto Gatto, Profª Tamara Leitzke Caldeira por Profª Claudia Fernanda Lemons e Silva, Prof. Gilson
Simões Porciúncula, Prof. Jorge Manuel Vieira Borges Lourenço Rodrigues, Prof. Leandro Fagundes, Profª Maria Laura Gomes Silva da Luz, Prof.
Marcelo Schramm, Prof. Marcelo Lemos Rossi, Prof. Mateus Beck Fonseca, Profª Merielen de Carvalho Lopes, Prof. Maurizio Silveira Quadro, Prof.
Robsson Andreazza os Técnicos Laureci Lane Araujo Silva por Ricardo Ripoll de Medeiros, Rafael Eicholz Rutz e os acadêmicos Lucas Rafael Silva da
Silveira e Cássio Bolonia Horta de Oliveira. Ausência justificada da Conselheira Profª Diuliana Leandro. 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.Foram incluídos os seguintes pontos: 1 - Apreciação do
resultado do concurso para professor substituto relacionado a Licença Maternidade da Profª Adriana Manetti – processo SEI 23110.040627/2018-99. 2 -
Apreciação do resultado do concurso para professor substituto relacionado ao afastamento para Doutorado do Prof. Alvacir Tavares – processo SEI
23110.014799/2018-15. 3 - Apreciação do resultado da Eleição para Colegiado do Curso de Engenharia Industrial Madeireira, áreas básica e
profissionalizante – processo SEI 23110.055216/2018-06. 4 - Apreciação da solicitação de afastamento para cursar pós-doutorado do Prof. Willian
Nadaletti – processo SEI 23110.057141/2018-90. 5 - Apreciação da homologação da avaliação final (30 meses) de Estágio Probatório - Professor
Marcelo Schramm - processo físico 23110.007958/2016-55. 6 - Apreciação da Composição do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Engenharia de
Produção – processo SEI 23110.053944/2018-75. 7 - Informações RAAD/2018, solicitado pela Profª Maria Laura Gomes Silva da Luz. 8 - Férias dos
Técnicos Administrativos, solicitado pela Profª Maria Laura Gomes Silva da Luz. Foi retificado o ponto 6.2 - onde lê-se "Plano de Trabalho 2019/1 e
2019/2 - Prof. Rafael de Ávila Delucis - SEI 23110.022580/2018-81", leia-se "Plano de Trabalho 2018/2 - Prof. Rafael de Ávila Delucis - SEI
23110.022580/2018-81". Após, a pauta foi aprovada por unanimidade. Item 2. APRECIAÇÃO DA ATA Nº 18/2018 - 0342711. A Senhora Presidente
do CCE colocou a palavra à disposição para que os Conselheiros se manifestassem sobre a ata em apreciação. Após as correções no item 4.1, em relação
aos nomes dos candidatos Jaqueline Fischer Loeck e Vinicius Perret Furtado, a Ata nº 18/2018 foi aprovada por unanimidade. Item 3 - APRECIAÇÃO
DA SOLICITAÇÃO DA ABERTURA DE CONCURSO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO. 3.1 - Licença Maternidade da Profª Tirzah
Moreira Siqueira - Processo 23110.055549/2018-27. A Presidente Isabela Fernandes Andrade relatou a referida solicitação tendo em vista a Licença-
Maternidade da Profª Tirzah Moreira Siqueira, que conforme Laudo (0356091), informa a data provável do parto - dia 01/05/2019. A vaga está
relacionada ao Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, área de conhecimento de Ciências Ambientais, com regime de trabalho de 40h. A titulação
exigida é Graduação em qualquer Engenharia OU Biologia OU Gestão Ambiental OU Ecologia OU Saneamento Ambiental E Doutorado em qualquer
área. Após, os Senhores Conselheiros aprovaram com uma abstenção; 3.2 - Afastamento para Doutorado da Profª Ana Carolina Oliveira dos Santos
-  Processo 23110.054272/2018-15. A Presidente Isabela Fernandes Andrade relatou que, devido ao afastamento para pós-graduação stricto sensu da
referida Professora, foi solicitada a abertura de concurso para professor substituto para a área de conhecimento de Geofísica - Matemática, com regime
de trabalho de 40h. A titulação exigida é Graduação em Geofísica OU Geologia OU Engenharia E Doutorado. Após, os Senhores Conselheiros
aprovaram por unanimidade a referida solicitação. Item 4 - APRECIAÇÃO DE PROJETOS DE ENSINO. A Profª. Aline Paliga fez os seguintes
relatos: 4.1. Apreciação do Relatório Final do Projeto de Ensino, intitulado: "Curso de Introdução ao QGis" - Coordenadora: Gizele Ingrid
Gadotti - Processo SEI  23110.008507/2018-05. A Relatora examinando o presente processo se manifestou -se favorável à homologação da decisão da
Câmara de Ensino, que foi pela aprovação do mesmo. Os Senhores Conselheiros aprovaram por unanimidade o relato e o respectivo parecer. 4.2 -
Apreciação do Relatório Final do Projeto intitulado "IX Semana Acadêmica da Engenharia Civil" - Coordenadora: Tamara Leitzke Caldeira
-  SEI  23110.021600/2018-05. A Relatora examinando o presente processo se manifestou favorável à homologação da decisão da Câmara de Ensino,
que foi pela aprovação do mesmo sugerindo uma correção no item atividades não previstas. Os Senhores Conselheiros aprovaram por unanimidade o
relato e o respectivo parecer. 4.3 - Apreciação da solicitação de prorrogação (até 13/12/2019) do projeto de ensino intitulado: “Apostila de
Biodegradação da Madeira”, Código 1072018 - SEI 23110.007529/2018-40. A Relatora examinando o presente processo se manifestou-se favorável
à homologação da decisão da Câmara de Ensino, que foi pela aprovação do mesmo. Os Senhores Conselheiros aprovaram por unanimidade o relato e o
respectivo parecer. 4.4 - Apreciação do Relatório Final do Projeto Ciclo Permanente de Palestra da Madeireira - CPPM - Coordenador:
Leonardo da Silva Oliveira - Processo Físico 23110.002296/2017-16. A Relatora examinando o presente processo se manifestou favorável à
homologação da decisão da Câmara de Ensino, que foi pela aprovação do mesmo com a ressalva de acrescentar na Justificativa que as etapas foram
cumpridas parcialmente e que a finalização da apostila e a revisão do texto não foram cumpridas em totalidade. Os Senhores Conselheiros aprovaram
por unanimidade o relato e o respectivo parecer. 4.5 - Apreciação da proposta do Projeto de Ensino Feira de Marketing Aplicado - Coordenadora:
Larissa Medianeira Bolzan - SEI 23110.055995/2018-31. A Relatora examinando o presente processo se manifestou favorável a decisão da Câmara de
Ensino, que foi pela não aprovação do mesmo tendo em vista que o período do projeto difere do cronograma previsto. Além disto, há necessidade de
diferenciar no texto o que é previsto na disciplina e no projeto de ensino. Os Senhores Conselheiros aprovaram por unanimidade o relato e o respectivo
parecer. 4.6 - Apreciação da proposta do Projeto Ciclo Permanente de Palestra da Madeireira - CPPM - Coordenador: Leonardo da Silva
Oliveira - 23110.056142/2018-17. A Relatora examinando o presente processo se manifestou favorável à homologação da decisão da Câmara de
Ensino, que foi pela aprovação com a sugestão de submissão deste tipo de projeto como projeto de extensão. Os Senhores Conselheiros aprovaram por
unanimidade o relato e o respectivo parecer. Item 5 - AFASTAMENTO PARA PÓS-GRADUAÇÃO. 5.1 - Apreciação da solicitação de
prorrogação de afastamento para Doutorado - SEI 23110.050726/2018-89. A Senhora Presidente do CCE colocou em apreciação a solicitação de
prorrogação da licença de afastamento para doutorado do Prof. Alvacir Alves Tavares, inicialmente prevista até 28 de fevereiro de 2019, por mais doze
(12) meses, ou seja, até 28 de fevereiro de 2020. Após, os Senhores Conselheiros acompanharam a decisão do Colegiado do Curso, conforme Ata
0367329, que foi pela aprovação da prorrogação condicionada a contratação de professor substituto. 5.2 - Apreciação da solicitação de afastamento
para cursar pós-doutorado do Prof. Willian Cézar Nadaleti – Processo SEI 23110.057141/2018-90. A Senhora Presidente do Conselho trouxe para
apreciação dos Senhores Conselheiros a solicitação do Prof. Willian Nadaleti para cursar pós-doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina -
UFSC, na área de conhecimento de Engenharia Ambiental. O afastamento ocorrerá de 23/12/2018 a 01/12/2019. O professor foi contemplado em 1º
lugar com a concessão de bolsa pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq. Tendo em vista que a solicitação de
afastamento do Professor foi aprovado em Colegiado de Curso ad referendum e em reunião da Câmara de Ensino condicionado à vinda de professor
substituto, os Senhores Conselheiros manifestaram orgulho para o Centro de Engenharias, parabenizando o Prof. Willian pela conquista, aprovando por
unanimidade a solicitação de afastamento condicionado a vinda de professor substituto. Item 6 - APRECIAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO E
AVALIAÇÃO FINAL DE ESTÁGIO PROBATÓRIO. 6.1 - Homologação do Plano de trabalho inicial da Prof. Ingrid Milena Reyes Martinez
Belchior - Processo 23110.039613/2018-22. 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. A comissão indica que a
referida professora inclua em seus próximos planos de trabalho a participação em atividades de formação pedagógica, conforme Art. 9º da Resolução
013/2014 do CONSUN. Após, os Conselheiros acompanharam o parecer da Comissão e aprovaram por unanimidade o Plano de Trabalho. 6.2 -
Homologação do plano de trabalho de 6 meses do Prof. Rafael de Ávila Delucis - Processo 23110.022580/2018-81. Conforme o parecer da
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Comissão de Avaliação de Estágio Probatório dos Docentes do Centro de Engenharias, a entrega do Plano de Trabalho e do Relatório de Atividades foi
retroativo ao período estabelecido e constam os eixos de ensino, pesquisa, extensão e gestão. Sugeriu-se que o referido professor inclua em seus planos
de trabalhos a participação em atividades de formação pedagógica, conforme Art. 9º da Resolução 013/2014 do CONSUN. A Comissão solicitou, ainda,
a elaboração e entrega de um plano de trabalho que contemple o ano de 2019 (semestres 2019/1 e 2019/2). Após, os Conselheiros acompanharam o
parecer da Comissão e aprovaram por unanimidade o Plano de Trabalho 2018/2. 6.3 - Apreciação da Homologação da Avaliação Final (30 meses) de
Estágio Probatório do Prof. Professor Marcelo Schramm - Processo 23110.007958/2016-55. A Senhora Presidente do CCE fez o seguinte relato:
Conforme a ata da reunião da CAEP 1, realizada em 09/11/2018, foram contabilizadas as notas das avaliações atribuídas no período de 30 meses do
referido Professor que resultou na Média da Avaliação Final 94,55, sendo APROVADO em seu Estágio Probatório. Após, os Conselheiros aprovaram
por unanimidade a avaliação final de Estágio Probatório do Prof. Marcelo Schramm. Item 7 - APRECIAÇÃO DO RESULTADO DA ELEIÇÃO DO
COLEGIADO DO CURSO DA ENGENHARIA GEOLÓGICA - SEI 23110.055849/2018-14. A Senhora Presidente colocou em apreciação o
resultado: Área Básica – 2 vagas: Prof. Adelir José Strieder, com seis (6) votos e Prof. Antonio Carlos da Silva Ramos, com seis (6) votos. Área
Profissionalizante – 1 vaga: Prof. Alexandre Felipe Bruch, com onze (11) votos. Área Profissionalizante Específica – 3 vagas: Profª Angelica
Cirolini, com nove (9) votos, Prof. Viter Magalhães Pinto, com quatro (4) votos e Paola Bruno Arab, com dois (2) votos e como suplentes a
Profª. Camile Urban, com seis (6) votos e o Prof. Luiz Henrique Ronchi, com cinco (5) votos. Considerando que o Edital (0358495) estabelecia que
"Deverão ser eleitos no total seis (06) representantes docentes, sendo: três (03) representantes titulares da área básica, com seus respectivos suplentes; e
três (03) representantes da área profissionalizante, com seus respectivos suplentes.", a Senhora Presidente sugeriu que os suplentes sejam divididos por
áreas, tendo em vista que a votação ocorreu dessa forma, conforme documento 0358555. Após ampla discussão, a sugestão de dividir os suplentes por
área, tendo em vista que o edital indicava a distribuição desta forma, foi aprovada com três (3) abstenções. Item 8 -  APRECIAÇÃO DO PEDIDO DO
COLEGIADO DO CURSO DA ENGENHARIA GEOLÓGICA PARA A COORDENAÇÃO ADJUNTA PRÓ-TEMPORE  - SEI
23110.027724/2018-96. A Senhora Presidente trouxe para apreciação dos Senhores Conselheiros a indicação em Colegiado do Curso de Engenharia
Geológica do nome do Prof. Amilcar Barum para substituir, pro-tempore, o Prof. Luiz Eduardo Novaes na função de Coordenador Adjunto do Curso.
Conforme pedido de retificação (0360588) de ata (0248359) efetuado pelo coordenador do Curso, Prof. Leandro Fagundes, ao final da ata deve
constar: “foi feita consulta aos membros do Colegiado, e estes designaram o professor Amilcar Barum para assumir a coordenação adjunta de
forma pro-tempore, em função da licença saúde do professor Luiz Novaes, sendo a indicação aprovada por unanimidade, e conforme já indicado antes
pelo CENG para a Engenharia de Petróleo”. Após, os Senhores Conselheiros aprovaram o pedido com uma abstenção. Item 9 - APRECIAÇÃO DO
RESULTADO DAS ELEIÇÕES PARA COORDENADOR E COORDENADOR ADJUNTO. 9.1 -  CURSO DE ENGENHARIA
ELETRÔNICA - Processo 23110.056721/2018-60. A Senhora Presidente do CCE colocou em apreciação os seguintes resultados da formação da lista
tríplice para Coordenador e Coordenador Adjunto: para Coordenador -  o  Prof. Marcelo Rossi com seis (6) votos, em segundo lugar o Prof. Denis
Franco com um (1) voto e em terceiro lugar Prof.  Mateus Fonseca com um (1) voto. Para Coordenador Adjunto - o Prof.  Denis Teixeira Franco com
um seis (6) votos, em segundo lugar o Prof. Sigmar de Lima com um (1) voto e em terceiro lugar Thiago Both com um (1) voto. Após, os Senhores
Conselheiros aprovaram por unanimidade a lista tríplice. 9.2 - CURSO DE ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO - SEI
23110.056722/2018-12. A Senhora Presidente do CCE colocou em apreciação os seguintes resultados da formação da lista tríplice para Coordenador e
Coordenador Adjunto: Para Coordenador - Prof. Sigmar de Lima com seis (6) votos, em segundo lugar o Prof. Mateus Beck Fonseca com  um (1) voto e
em terceiro lugar o Prof. Thiago Both com um 1 voto, compondo então a lista tríplice. Para Coordenador Adjunto o mais votado foi o professor Mateus
Fonseca com 6 votos, em segundo lugar o professor Carlos Guilherme Neves com (1) voto e em terceiro lugar  o Prof. Maiquel Canabarro com um (1)
voto. Após, os Senhores Conselheiros  aprovaram por unanimidade a lista tríplice. Item 10 - APRECIAÇÃO DO RESULTADO DE CONCURSO
PARA PROFESSOR  SUBSTITUTO. 10.1 - Vaga: Licença Maternidade da Profª Adriana Manetti – processo SEI 23110.040627/2018-99. A
Senhora Presidente do CCE colocou em apreciação o seguinte resultado do concurso para Professor Substituto, área Engenharia Ambiental/Ciências
Ambientais/Licenciamento Ambiental/Operações Unitárias, referente à Licença Maternidade da Profª Adriana Manetti: conforme o Parecer Final
registrado na Ata da Banca Examinadora, a Comissão declarou habilitadas com as seguintes classificações: Em primeiro lugar, Beatriz Muller Vieira,
com média final 9,61; em  segundo lugar, Mery Luiza Garcia Vieira, com média final 8,22; em terceiro lugar, Juliana Silva Lemões, com média
final 7,96 e; em quarto lugar, Camila Mizetti Oliz, com média final 7,48. Após, o resultado foi aprovado por unanimidade. 10. 2 - Vaga: Afastamento
para Doutorado do Prof. Alvacir Tavares – processo SEI 23110.014799/2018-15. A Senhora Presidente do CCE colocou em apreciação o seguinte
resultado do concurso para Professor Substituto na área de Engenharia Elétrica, referente ao afastamento para pós-graduação stricto sensu do Prof.
Alvacir Alves Tavares: conforme o Parecer Final registrado na Ata da Banca Examinadora, a Comissão declarou habilitados com as seguintes
classificações: Em primeiro lugar, Vinicius de Morais Breda, com média final 8,84 e; em  segundo lugar, Betty Braga Gallo, com média final 7,23.
Após, o resultado foi aprovado por unanimidade condicionado a verificação das médias finais pela Banca Examinadora. Item 11 - APRECIAÇÃO DO
RESULTADO DA ELEIÇÃO PARA O COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA INDUSTRIAL MADEIREIRA - Processo SEI
23110.055216/2018-06. A Senhora Presidente colocou em apreciação dos Senhores o resultado da eleição para representantes da Área Básica e
Profissionalizante junto ao Colegiado do Curso de Engenharia Industrial Madeireira. Após ampla discussão, foi aprovado com uma abstenção a retirada
de pauta e devolução do processo ao Colegiado do Curso para observação do Art. 19 do Regimento Interno do Centro de Engenharias, o qual dita que
"Compõem os Colegiados dos Cursos de Graduação: I – Coordenador; II – Coordenador-adjunto; III – docentes representantes das áreas básica,
profissionalizante e específica, determinadas de acordo com prescrito no Anexo 1 e mantida, aproximadamente, as proporções de 30%, 15% e 55%,
respectivamente; IV – representação discente". Item 12 - APRECIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE  DO
CURSO DE ENGENHARIA PRODUÇÃO - processo SEI 23110.053944/2018-75. A Senhora Presidente do CCE colocou em apreciação dos
Senhores Conselheiro os termos do Memorando nº 67/2018/CG_EngProd/CENG 0342955, o qual apresenta a seguinte composição do Núcleo Docente
Estruturante - NDE, composta pelos Prof. Gilson Simões Porciúncula (presidente), Prof. Alejandro Martins Rodriguez, Profª. Ariane Ferreira Porto
Rosa, Prof. Everton Anger Cavalheiro, Profª. Larissa Medianeira Bolzan, Prof. Leonardo Rosa Rohde, Prof. Luis Antônio dos Santos Franz, Profª.
Patrícia Costa Duarte, Profª. Renata Heidtmann Bemvenuti, Prof. Rogério Royer, Prof. Walter Rubens Iriondo Otero. Após análise e considerando que
as indicações atendem as exigências da Resolução nº 22/2018 do COCEPE, os Senhores Conselheiros aprovaram por unanimidade. Item 13 -
INFORMES: 13.1 RAAD. A Conselheira Profª Maria Laura Gomes Silva da Luz manifestou-se no sentido de recomendar aos professores o
preenchimento das horas totais de atividades no máximo possível (1760 + 10% = 1936h), tendo em vista que a entrega do RAAD do CEng é bastante
transparente e oportuniza mostrar o trabalho que vem sendo desenvolvido pelos professores do CEng. Disse que, muitas vezes, se preenche no mínimo
para garantir a promoção/progressão e deixa-se de registrar parte das atividades desempenhas, como orientações e preparação de aulas. 13.2 - Férias
dos técnicos administrativos. A Conselheira Profª Maria Laura Gomes Silva da Luz questionou o gozo de férias dos servidores Técnicos
Administrativos em período letivo, tendo em vista a realização de vários concursos nesse período. O Conselheiro Prof. Maurizio Silveira Quadro
sugeriu que nesses períodos deixasse um técnico com todas as informações atualizadas. Com relação as férias em período letivo a Senhora Presidente
informou que todos os servidores podem solicitar, porém, os servidores técnicos não precisam justificar por ser atividades diferenciadas dos docentes,
que ministram disciplinas. Foi encaminhado que os servidores técnicos indiquem, assim como os docentes, o servidor que assumirá suas atividades
durante o período de gozo de férias. Sugeriu a colocação de uma aba no site do CEng com as informações e resoluções atualizadas sobre concursos,
além de elaboração, por uma comissão definida em Conselho, de passo a passo sobre os procedimentos dos concursos para professor efetivo e
substituto. 13. 3 - Eleições para a CPPD. A Senhora Presidente do CCE informou que esta aberto o processo de eleição dos representantes, titular e
suplente, da Classe B - Assistente e Classe C - Adjunto - na composição da Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD). As inscrições deverão
ser enviadas para o email cppd.ufpel2018@gmail.com entre os dias 3 e 7 de dezembro, das 8 às 17 horas, mediante preenchimento de Ficha de Inscrição
disponível no site da CPPD, em chapa composta por titular e suplente. A eleição, com votação secreta, será realizada nos dias 12 e 13 de dezembro de
2018, em urna localizada na PROGEP, Campus Anglo, 2º andar. Falou da importância da participação de todos e do CEng se mobilizar para termos a
representação nessas categorias, além das categorias de Professor Titular (Profª Maria Laura Gomes Silva da Luz) e de Professor Auxiliar (Prof.
Guilherme Höher Trindade). 13.4 - Impressoras consertadas estão sendo instaladas. A Profª Isabela informou que foi efetuado processo de
Reconhecimento de Dívidas e, assim, estão retornando ao Centro as impressoras que foram para conserto. Elas serão instaladas nas suas respectivas
salas. 13.5 - Instalação de novos aparelhos de ar condicionado no Centro de Engenharias. A Profª Isabela informou que mais dez aparelhos de ar
condicionados estão sendo instados no Centro de Engenharias, com prioridade estabelecida para salas de aula, nova sala de colegiados e laboratórios.
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13.6 - O Conselheiro Prof. Maurizio Silveira Quadro trouxe ao conhecimento dos Senhores Conselheiros que, através de projeto elaborado por ele e
pelo Prof. Érico Kunde Corrêa, o Ministério Público Federal disponibilizará um equipamento, com valor em torno de R$ 120.000,00, para o Centro de
Engenharias. A Profª Isabela parabenizou os envolvidos pela conquista. 13.7 - Título de Mérito Universitário. O Conselheiro Prof. Gilson Simões
Porciúncula informou que na penúltima reunião do CONSUN foi aprovada a concessão do Titulo de Mérito Universitário ao servidor aposentado José
Luiz Carvalho Silva, primeiro secretário do Centro de Engenharias. Esse título é concedido a membro da comunidade, interna ou externa, que tenha se
distinguido por relevantes serviços prestados a UFPEL. 13.8 - Última reunião do CCE em 2018. A Senhora Presidente do CCE comunicou o
agendamento da última reunião do CCE para sexta-feira, dia 21/12/2018, tendo em vista a necessidade de homologação dos resultados de concursos
com previsão de término em 14/12/2018. 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, 30 de novembro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por ISABELA FERNANDES ANDRADE, Diretora, Centro de Engenharias, em 17/12/2018, às 09:02, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LAURECI LANE ARAUJO SILVA, Secretária, Centro de Engenharias, em 17/12/2018, às 11:06, 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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