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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

ATA 25/2018
Aos 07 dias do mês de dezembro do ano de 2018, às quatorze horas, na sala 302 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 (0374379)
e com a presença da professora convidada Maria Laura Luz e com a presença da Coordenadora da Câmara, Aline Ribeiro Paliga, para tratar a seguinte
pauta: 1. Apreciação da pauta; 2. Aprovação da Ata 24/2018 (0370136); 3. Projetos de Ensino:  3.1 -  Apreciação do Projeto de Ensino
Construção de Acervo de Minerais e Rochas para fins didáticos - Coordenador: Adelir Jose Strieder SEI 23110.042366/2018-41 - Relator: Marcelo
Schramm; 4. Credenciamento no PPGC/UFPel - Prof. Tiago Thompsen Primo - SEI - 23110.058091/2018-68;  5. Ofertas 2019/1;  6. Informes. A
Profª. Aline iniciou a reunião com o item 1) Apreciação da pauta;  A pauta foi aprovada por unanimidade; 2. Aprovação da Ata 24/2018
(0370136); A ata colocada em apreciação foi aprovada com duas abstenções; 3. Projetos de Ensino: 3.1 - Apreciação do Projeto de Ensino
Construção de Acervo de Minerais e Rochas para fins didáticos - Coordenador: Adelir Jose Strieder SEI 23110.042366/2018-41 -  O Prof.
Marcelo Schramm fez o relato do Projeto de Ensino e ressaltou algumas modificações como sugestão para a aprovação do projeto: esclarecimento sobre
a atuação dos alunos envolvidos no projeto, tendo em vista que foram cadastrados como monitores; o cronograma deve ser revisto pois está atrasado e o
Conselho deve ser consultado informando seu parecer sobre a parte dos recursos financeiros, pois como requisito para execução do projeto é exposta
uma previsão orçamentária do projeto com o comprometimento do orçamento do Centro de Engenharias. Como encaminhamento, a proposta de projeto
será encaminhada à próxima reunião do Conselho do Centro de Engenharias, pois a Câmara de Ensino não aprova previsões orçamentárias. Após
encaminhamentos do Conselho será novamente apreciada na Câmara de Ensino. O encaminhamento foi aprovado com duas abstenções pelos membros
da Câmara; 4. Credenciamento no PPGC/UFPel - Prof. Tiago Thompsen Primo - SEI - 23110.058091/2018-68; O Prof. Tiago Primo através
de memorando solicitou autorização, para dedicar-se 2h semanais ao Programa de Pós-Graduação em Computação (PPGC - UFPEL), o qual,
recentemente teve sua solicitação de credenciamento aprovada. A Câmara de Ensino aprovou o credenciamento por unanimidade, ressaltando que as
atribuições das disciplinas aos professores do Centro de Engenharias são realizadas a cada semestre de acordo com a demanda de ofertas solicitadas;
 5. Ofertas 2019/1; A Profª. Aline apresentou a planilha de encargos dos docentes com algumas alterações feitas pelos coordenadores e repassou as
cargas horárias de todos os professores, ressaltando as cargas horárias mínimas e máximas para confirmação e ajustes necessários. Solicitou algumas
informações para completar a tabela de professores que ingressarão. A Profª. Aline ficou de entrar em contato com a Profª. Gizele Ingrid Gadotti e Profº.
Rafael Beltrame e com o Prof.  Maiquel Canabarro para propor um ajuste de suas cargas horárias verificando a possibilidade de ministrarem
outras disciplinas. A Profª. Aline informou que terão que ser decididas as cargas horárias que seriam atribuídas à Profª. Márcia Simch e rever as cargas
horárias do Prof. Amilcar Barum para sua contribuição no NUB. A Profª. Aline informou a existência de um processo no sei solicitando redução de
carga horária do Prof. Viter Magalhães Pinto Também sugeriu a abertura de uma turma de Mapeamento Geológico (0800059) e abertura após a
solicitação de matrícula online, caso constatado a situação de alunos sem vagas, para evitar situações como a do semestre passado, uma turma com 2
alunos.  Além disto, foi ajustada a disciplina Prospecção Geofísica no encargo do substituto da vaga da Ana Carolina Oliveira dos Santos, após
esquecimento do Prof. Leandro em solicitar no pedido de ofertas internos. Com relação aos pedidos de ofertas externas, a Profª. Aline solicitou resposta
para o pedido do Curso de Gastronomia. O Prof. Maurízio informou que irá informá-la em breve. 6. Informes. 6.1  SIP - Setor de Interlocução
Pedagógica;  A Profª. Aline informou que foi enviado para a  Pró-Reitoria de Ensino os nomes dos dois professores que responderam ao e-mail enviado
pela Direção-Adjunta para compor o setor de interlocução pedagógica no CEng, Prof. José Wilson da Silva e Prof. Tiago Thompsen Primo, os quais
demonstraram interesse em realizar o trabalho. 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 14/12/2018, às 09:04, 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 0375306 e o código CRC 0E4E169A.
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