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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

ATA 23/2018
Aos 23 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 (0353100) e com a professora convidada Prof.ª Gizele Ingrid Gadotti substituindo o Prof. Robson Andreazza e com a presença da Coordenadora da
Câmara, Aline Ribeiro Paliga, para tratar a seguinte pauta: 1. Apreciação da pauta; 2. Aprovação da Ata 22/2018 (0345090); 3. Projetos de
Ensino:  3.1 -  Apreciação do Relatório Final do Projeto Curso de Introdução ao QGis - Coordenadora: Gizele Ingrid Gadotti
SEI  23110.008507/2018-05 - Relatora: Merielen Lopes; 3.2 - Apreciação do Relatório Final do Projeto IX Semana Acadêmica da Engenharia
Civil - Coordenadora: Tamara Leitzke Caldeira -  SEI  23110.021600/2018-05 - Relator: Carlos da Luz; 3.3 - Apreciação da Prorrogação do Projeto
Apostila de Biodegradação da Madeira - Coordenador: Leonardo da Silva Oliveira - SEI 23110.007529/2018-40 - Relator: Marcelo Schramm; 4.
PCC do Curso Engenharia do Petróleo - SEI 23110.037334/2018-24; 5. Formulário pedido concurso substituto - Vaga Ana Carolina Oliveira dos
Santos SEI 23110.054272/2018-15; 6. Ofertas 2019/1; 7. Criação do setor de interlocução pedagógica - SIP nas Unidades  SEI 23110.053334/2018-
71; 8. Prorrogação de Afastamento para Doutorado Prof. Alvacir Tavares  - SEI 23110.050726/2018-89; 9. Informes. A professora Aline iniciou a
reunião com o item 1) Apreciação da pauta;  A Profª. Aline Paliga solicitou a inclusão da solicitação de concurso para professor substituto, processo
SEI 23110.055549/2018-27, decorrente da licença maternidade da profª. Tirzah Moreira Siqueira, como item 5.2. A pauta foi aprovada por
unanimidade; 2. Aprovação da Ata 22/2018 (0345090); A ata colocada em apreciação foi aprovada por unanimidade; 3. Projetos de Ensino:  3.1 -
 Apreciação do Relatório Final do Projeto Curso de Introdução ao QGis - Coordenadora: Gizele Ingrid Gadotti SEI  23110.008507/2018-05 - A
Profª. Merielen Lopes fez o relato do Relatório Final com parecer favorável a aprovação;  3.2 - Apreciação do Relatório Final do Projeto IX Semana
Acadêmica da Engenharia Civil - Coordenadora: Tamara Leitzke Caldeira -  SEI  23110.021600/2018-05 - O prof. Carlos Luz fez o relato do
Relatório Final e foi favorável a aprovação com a sugestão de corrigir o verbo "houve" e não houveram, no item Atividades não previstas; 3.3 -
Apreciação da Prorrogação do Projeto Apostila de Biodegradação da Madeira - Coordenador: Leonardo da Silva Oliveira -
SEI 23110.007529/2018-40 - O prof. Marcelo Schramm fez o relato da Prorrogação do Projeto e foi favorável a aprovação 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. Todos os projetos com as devidas ressalvas foram aprovados por unanimidade; 4. PCC do Curso Engenharia do Petróleo
- SEI 23110.037334/2018-24; A profª. Aline informou que em consulta à CEC, foi informada que o PPC da Engenharia de Petróleo deve ser apreciado
na reunião da Câmara de Ensino ou na Reunião do CCE, (conforme site da CEC- projeto pedagógico.- acesso no dia da reunião). O Prof. Rômulo
relatou o processo enfatizando as alterações no PPC do Curso, informando que todas as solicitações feitas pela CEC foram acatadas. Como
encaminhamento foi sugerido que para os próximos PPCs enviados para apreciação deve-se anexar um memorando no processo com o resumo
das modificações com relação a última versão e que seja indicado um relator para a análise na reunião da Câmara de Ensino. O PPC do Curso
de Engenharia de Petróleo foi aprovado com uma abstenção. A Profª. Daniela Tisot questionou a respeito de como estão sendo  analisados os pré-
requisitos distintos para a mesma disciplina do CEng. A profª. Aline informou que atualmente a CEC exige apreciação de mudanças de pré-requisitos
em disciplinas que estejam nos PPCs de outros cursos em Câmara de Ensino.  5. Formulário pedido concurso substituto - 5.1 - Vaga Ana Carolina
Oliveira dos Santos SEI 23110.054272/2018-15;   A profª. Aline informou a necessidade de novo concurso para o  afastamento da Profª Ana Carolina e
apresentou o formulário pedido concurso substituto sugerido pelo Colegiado do Curso do Geoprocessamento, fazendo as alterações necessárias como:
titulação exigida (conforme 23110.032573/2018-98),  programa de provas  e plano de atividades. O formulário foi aprovado por unanimidade; 5.2 -
Vaga Tirzah Moreira Siqueira SEI 23110.0555549/2018-27;   A profª. Aline informou a solicitação de afastamento da Profª Tirzah e apresentou o
formulário de solicitação de abertura de concurso substituto. O formulário foi aprovado com uma abstenção.  6. Ofertas 2019/1; A Profª.
Aline apresentou os memorandos de respostas das ofertas internas 2019/1, pedidos de ofertas externas e planilha de encargos, ressaltando os prazos do
calendário CEng. Alguns coordenadores relataram alguns problemas com horários ou divisões que serão analisados na próxima reunião com a planilha
de encargos completa;  7. Criação do setor de interlocução pedagógica - SIP nas Unidades  SEI 23110.053334/2018-71; A Profª. Aline informou que
o CEng recebeu da Pró-Reitoria de Ensino o Memorando Circular nº 17/2018 propondo a criação de um setor de interlocução pedagógica - SIP em cada
Unidade Acadêmica, composto inicialmente por dois professores indicados pela unidade. A Profª. Aline solicitou aos coordenadores indicações de
possíveis nomes que apresentem aderência à Pedagogia Universitária e tenham interesse em realizar o trabalho. O Prof. Rômulo solicitou que seja feita
uma proposta para diminuição da carga horária dos Coordenadores e da Direção Adjunta em sala de aula, devido a sobrecarga de atividades que são
realizadas na função. Que seja revista e contabilizada a função dos Coordenadores e da Direção Adjunta no RAAD, pois os cargos exigem uma carga de
atividades impossíveis de serem realizadas paralelas com as atividades da sala de aula, colocando em risco a qualidade do ensino. A profª. Aline
solicitou que seja encaminhada ao Conselho do CEng e após, aos Conselhos Superiores da UFPel. Como encaminhamento da indicação para a SIP,  foi
aprovado o envio de e-mail a todos professores para manifestações de interesse. 8. Prorrogação de Afastamento para
Doutorado Prof. Alvacir Tavares  - SEI 23110.050726/2018-89; Devido ao adiantamento da hora este item ficou prorrogado para a próxima reunião. 9.
Informes. A Profª. Aline participou do I Seminário sobre avaliação discente: processos e propostas (23110.055343/2018-05), que iniciou os debates
sobre avaliação com a comunidade. A Profª. Aline divulga o Memorando Circular que apresenta as Normas para o Programa de Monitoria da UFPel, 
baseado na resolução Nº 32/2018 que aprova as Normas para o Programa de Monitoria para Alunos de Graduação da UFPel ( 23110.055286/2018-56).
O Prof. Marcelo Rossi comentou  sobre um problema no sistema do INEP que inviabilizou o acesso as notas do ENADE de alguns cursos. 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 01/12/2018, às 19:28, 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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