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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

ATA 24/2018
Aos 30 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 (0361446) e com a presença da Profª. Andrea Souza Castro substituindo o Prof. Maurizio Quadro e com a presença da Coordenadora da Câmara,
Aline Ribeiro Paliga, para tratar a seguinte pauta: 1. Apreciação da pauta; 2. Aprovação da Ata 23/2018 (0360657); 3. Projetos de Ensino:  3.1
-  Apreciação do Relatório Final do Projeto Ciclo Permanente de Palestra da Madeireira - CPPM - Coordenador: Leonardo da Silva Oliveira -
Processo Físico  (23110.002296/2017-16) - Condoc 459204 -  Relator: Marcelo Rossi; 3.2 - Apreciação da Proposta do Projeto Ciclo Permanente de
Palestra da Madeireira - CPPM - Coordenador: Leonardo da Silva Oliveira -  SEI (23110.056142/2018-17) - Relator: Rômulo Farias; 3.3
- Apreciação da Proposta do Projeto de Ensino Feira de Marketing Aplicado - Coordenadora: Larissa Medianeira Bolzan - SEI
(23110.055995/2018-31) - Relator: Jorge Rodrigues; 4. Prorrogação de Afastamento para Doutorado Prof. Alvacir Tavares  -
SEI 23110.050726/2018-89; 5. Ofertas 2019/1;  6. Informes. A Prof. Aline iniciou a reunião com o item 1) Apreciação da pauta; A Profª. Andrea
Castro solicitou a inclusão do pedido de Solicitação para Afastamento para Pós-Doutorado - Prof. Willian Nadaleti, (23110.057141/2018-90), como
item 5. O Prof. Daniel Palomino solicitou a inclusão do item 6, Disciplinas da Profª. Diuliana Leandro (devido a sua licença saúde). A pauta foi
aprovada por unanimidade com as inclusões solicitadas; 2. Aprovação da Ata 23/2018 (0360657); A ata colocada em apreciação foi aprovada com
duas abstenções; 3. Projetos de Ensino: 3.1 -  Apreciação do Relatório Final do Projeto Ciclo Permanente de Palestra da Madeireira - CPPM -
Coordenador: Leonardo da Silva Oliveira - Processo Físico  (23110.002296/2017-16) - Condoc 459204 -  O Prof. Marcelo Rossi fez o relato do
Relatório Final com parecer favorável a aprovação. O membros da Câmara aprovaram o projeto por unanimidade; 3.2 - Apreciação da Proposta do
Projeto Ciclo Permanente de Palestra da Madeireira - CPPM - Coordenador: Leonardo da Silva Oliveira -  SEI (23110.056142/2018-17) - O Prof.
Rômulo Farias fez o relato da Proposta do Projeto com parecer favorável a aprovação, mas sugeriu ao coordenador submeter este tipo de projeto como
projeto de extensão. O membros da Câmara aprovaram o projeto por unanimidade acolhendo a sugestão; 3.3 - Apreciação da Proposta do Projeto de
Ensino Feira de Marketing Aplicado - Coordenadora: Larissa Medianeira Bolzan - SEI (23110.055995/2018-31) - O Prof. Jorge Rodrigues fez o
relato da Proposta do Projeto pontuando alguns problemas, 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. Assim, a Câmara decidiu pela não aprovação da proposta do projeto. 4.
Prorrogação de Afastamento para Doutorado Prof. Alvacir Tavares  - SEI 23110.050726/2018-89; O Prof. Marcelo Rossi informou que a solicitação
de Prorrogação de Afastamento já passou na Reunião do Colegiado do Curso da Engenharia Eletrônica sendo aprovada pelo Colegiado. E também foi
informado que o Curso de Engenharia Eletrônica já realizou concurso para professor substituto para a vaga. A Profª. Aline citou os professores afastados
para doutorado. O Prof. Rômulo relembra a proporção de 60% ( fora de Pelotas) para 40% (dentro da cidade de Pelotas) das  Normas vigentes de
afastamento no CEng. A solicitação de prorrogação de afastamento para Doutorado do Prof. Alvacir foi aprovada, mediante a vinda de professor
substituto com uma abstenção; 5. Afastamento do Prof. Willian Nadaleti para Pós-Doutorado; A Profª. Andrea Castro relatou o pedido de
afastamento do Prof. Willian Nadaleti para Pós-Doutorado na UFSC, Processo SEI (23110.057141/2018-90). Informou também, que o Colegiado não
conseguiu quórum para reunião, mas que em consulta ao Colegiado foi favorável ao afastamento conforme Memorando nº 56/2018/CG_EAS/CENG - 
Processo SEI (0371168) - Aprovação Afastamento ad referendum, condicionado à vinda de professor substituto para assumir as responsabilidades da
carga horária docente do referido professor. A Câmara seguiu o parecer do Colegiado aprovando a solicitação de afastamento com uma abstenção,
condicionado à vinda de professor substituto e a verificação do cumprimento dos prazos de permanência do professor na Instituição após seu retorno do
doutorado, conforme previsto pela UFPel. 6. Disciplinas da Profª. Diuliana Leandro; O Prof. Daniel Palomino informou que a Profª. Diuliana
Leandro necessitou de licença saúde por longo período, sendo assim era necessário realocarmos suas disciplinas para finalização das turmas em 2018/2.
Ficou decidido que a disciplina Cadastro  Técnico Multifinalitário (1640300) do Curso de Geoprocessamento será finalizada pelo Prof. Daniel Palomino
e a disciplina Sistemas de Informações Geográficas (0570182) do Curso da Engenharia Ambiental e Sanitária será finalizada pela Profª. Andrea Castro.
7. Ofertas 2019/1; A Profª. Aline apresentou a planilha de encargos e algumas pendências para o fechamento da planilha. A Profª. Aline informou que o
contrato de professora substituta  Profª. Bianca Santos da Cunha da Silveira tem o seu término para 05/2019 e que o colegiado do Curso de Engenharia
Controle e Automação terá que decidir se irá solicitar aproveitamento de algum aprovado nos concursos em andamento ou solicitar nova abertura de
concurso para professor substituto caso o Prof. Christiano Martino Otero Avila solicite prorrogação de afastamento. A Profª. Aline questionou o porquê
de não ter sido sugerido encargos ao Prof. Denis Teixeira Franco. O Prof. Marcelo  Rossi informa que conversou com o mesmo, e que não será possível
contribuir ministrando disciplinas em 2019.1 devido suas atribuições na PROPLAN/UFPel. A Profª. Aline alertou que o Prof. Marcelo Schramm inseriu
um despacho (0369286), corrigindo os horários das respostas aos pedidos para o NUB e solicitou que eles verificassem as alterações. A Profª. Aline
informou que a Profª. Márcia Simch entrará com a solicitação de aposentadoria após suas férias, no início do próximo semestre e o NUB terá que rever
seus encargos. O Prof. Leandro informou que a Profª. Angélica Cirolini vai dividir com o Prof. Alexandre Felipe Bruch a disciplina de Sistemas de
Informações Geográficas II (0800026). A Profª. Aline solicitou aos coordenadores informações para que o Centro possa responder os pedidos que
chegaram de outras unidades até o momento. Para as disciplinas a seguir, o prof. Leandro sugeriu os professores:  Geologia Geral (Ciências Biológicas)
- Tamiris Castro e  Mineralogia (Química Bacharelado) - Aquila Ferreira.  Quanto à Mecânica Geral I (Engenharia de Materiais) o Prof. Jorge aguarda
definição de horários que estão sendo negociados. Foram também analisados os pedidos dos cursos do CEng à Câmara de Ensino, disciplina Ciência,
Tecnologia e Sociedade (1400001) para EIM e EAS, Ciência, Tecnologia e Sociedade (1000178) para EC, Eletrotécnica (1640207) para a EPet e
Eletrotécnica (1640133) para EG e Legislação e Ética (0570111) para o Geoprocessamento.  Todas foram confirmadas, porém há necessidade de
adequação de horários nas disciplinas de Legislação e Ética e verificação dos encargos do professor que ingressará na área de Energização Rural para
Eletrotécnica. O Prof. Daniel Palomino solicitou vagas nas disciplinas Álgebra Linear (1640080) e Geomatemática II (0800039), que foi encaminhado a
verificação da possibilidade com os coordenadores envolvidos. 6. Informes; A Profª. Aline informou que foi excluído o professor colaborador do
cobalto, existindo agora somente professor responsável e regente. Também informou que o Prof. Elmer Alexis Gamboa Peñaloza foi nomeado conforme
Portaria 2808/2018. 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 11/12/2018, às 10:57, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0370136 e o código CRC 2296F686.

 
Referência: Processo nº 23110.056246/2018-21 SEI nº 0370136
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