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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

ATA 26/2018
Aos 14 dias do mês de dezembro 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 (0376950) e com a presença da Coordenadora da Câmara, Aline Ribeiro Paliga, para tratar a seguinte pauta: 1. Apreciação da pauta; 2. Aprovação
da Ata 25/2018 (0375306); 3. Projetos de Ensino:  3.1 -  Apreciação do Relatório Final do Projeto Manual de Educação Ambiental e Sanitária -
Coordenadora: Luciara Bilhalva Correa - Processo Físico  (23110.002550/2017-78) - Condoc 460396 -  Relator: Gilson Porciuncula; 3.2 - Apreciação
da Proposta do Projeto de Ensino Plano de Logística Sustentável da UFPel: Ações de Educação Ambiental na Graduação - Coordenadora
Luciara Bilhalva Correa SEI (23110.058465/2018-45) Relator: Romulo Farias; 3.3 - Apreciação da Proposta do Projeto de Ensino Estudos Dirigidos
em Matemática Aplicada e aplicações à Engenharia - Coordenador: Eduardo da Silva Schneider SEI (23110.059116/2018-41)  Relator: Maurizio
Quadros; 3.4- Apreciação da Proposta de Projeto de Ensino Métodos Matemáticos Avançados em Engenharia -  Coordenador Prof. Eduardo da
Silva Schneider  SEI 23110.059482/2018-08  Relator: Jorge Rodrigues; 4. Prorrogação de Afastamento para Doutorado Profª. Luciana Rossato
Piovesan - SEI - 23110.057761/2018-29; 5.   Relatório - Acompanhamento do registro de frequência  - SEI - 23110.059172/2018-85; 6. Ofertas
2019/1; 7. Informes. A Prof. Aline iniciou a reunião com o item 1) Apreciação da pauta; O Prof. Romulo solicitou a inclusão do ressarcimento de
diárias para membro externo que participou do Concurso da Engenharia de Petróleo, como informe.  O Prof. Leandro solicitou
incluir esclarecimento da carga horária do Prof. Víter em relação ao RAAD. A Profª. Aline sugeriu tratar do assunto nos informes, pois também seria
informado sobre o processo de redução de carga horária do professor.  A pauta foi aprovada por unanimidade com as inclusões solicitadas.
 2. Aprovação da Ata 25/2018 (0375306); A ata colocada em apreciação foi aprovada com uma abstenção; 3. Projetos de Ensino: 3.1 -  Apreciação
do Relatório Final do Projeto Manual de Educação Ambiental e Sanitária - Coordenadora: Luciara Bilhalva Correa - Processo Físico 
(23110.002550/2017-78) - Condoc 460396 -  O Prof. Gilson Porciúncula fez o relato do Relatório Final com parecer favorável a
aprovação; 3.2 - Apreciação do Projeto de Ensino Plano de Logística Sustentável da UFPel: Ações de Educação Ambiental na Graduação
- Coordenadora Luciara Bilhalva Correa SEI (23110.058465/2018-45) - O Prof. Romulo Farias fez o relato da Proposta do Projeto com parecer
favorável a aprovação, mas sugeriu ao coordenador submeter este projeto como projeto de extensão.  3.3 - Apreciação do Proposta de Projeto de
Ensino Estudos Dirigidos em Matemática Aplicada e aplicações à Engenharia - Coordenador: Eduardo da Silva Schneider SEI
(23110.059116/2018-41)  Devido a ausência do Prof. Maurizio Quadros e da Profª. Andrea Castro, ambos em bancas, o Prof. Marcelo Schramm fez o
relato da Proposta do Projeto com parecer favorável a aprovação; 3.4- Apreciação da Proposta de Projeto de Ensino Métodos Matemáticos
Avançados em Engenharia -  Coordenador Prof. Eduardo da Silva Schneider  SEI 23110.059482/2018-08   - O Prof. Jorge Rodrigues fez o relato da
proposta do projeto com parecer favorável a aprovação. Todos os projetos foram aprovados por unanimidade. 4. Prorrogação de Afastamento para
Doutorado Profª. Luciana Rossato Piovesan - SEI - 23110.057761/2018-29; O Prof. Marcelo Schramm informou que o Núcleo Básico do Centro de
Engenharias aprovou o pedido de prorrogação de afastamento para doutorado da Prof.ª Luciana Rossato Piovesan, conforme despacho
(0381565); A prorrogação foi aprovada pela Câmara por unanimidade, condicionado a permanência de um professor substituto. 5. Relatório -
Acompanhamento do registro de frequência  - SEI - 23110.059172/2018-85; A Profª. Aline informou que a Coordenação de Registros Acadêmicos
enviou um memorando informando que foi disponibilizado, no sistema acadêmico, um relatório que possibilita o acompanhamento do registro de
frequência realizado pelos docentes vinculados às disciplinas, e salientou a necessidade do cumprimento conforme Art. 148 do Regulamento do Ensino
de Graduação, sendo que o controle de frequência é atribuição do professor regente de turma, com o acompanhamento do Departamento, Câmara de
Ensino ou órgão equivalente, devendo o docente  realizar o registro semanal da frequência no sistema acadêmico para o acompanhamento
discente. Como encaminhamento ficou decidido enviar memorando circular para todos os professores do Centro de Engenharias repassando as
informações sobre o relatório, o cumprimento do Regulamento, enfatizando a necessidade do lançamento das frequências semanalmente. E para os
professores, que não estão cumprindo com os registros no lançamento das frequências, será enviado e-mail solicitando que se adequem ao novo padrão
de Regulamento. 6. Ofertas 2019/1; A Profª. Aline apresentou a planilha de encargos e enfatizou a importância de seu fechamento até a próxima
reunião da Câmara de Ensino. 7. Informes - 7.1 - A Profª. Aline informou que se confirmou a redução de carga horária do Prof. Viter Magalhães
conforme SEI 23110.056697/2018-69. O Prof. Leandro solicitou esclarecimentos sobre como proceder com as demais atividades do professor, não só
carga horária de ensino. Foi encaminhado levar o questionamento ao Conselho, pois influenciará na aprovação do RAAD do professor. 7.2 - O Prof.
Romulo relatou um problema com o membro titular externo do concurso efetivo 23110.038240/2018-72 (Eng. Petróleo) que impossibilitou a
participação do mesmo. O suplente foi chamado, porém não foi possível o pagamento de diárias ao membro, tendo em vista a finalização do ano fiscal.
O problema também será relatado no Conselho do Centro. 7.3 - O Prof. Marcelo Rossi informou a chegada dos relatórios do último ciclo do ENADE
dos cursos do CEng. A Prof. Aline solicitou que o desempenho dos Cursos sejam discutidos e divulgados amplamente. 7.5 - A Profª. Aline informou
que a Comissão especial para discussão de assuntos relacionados à matrícula e implantação de rotinas no sistema acadêmico da qual faz parte finalizou
seus trabalhos e encaminhou proposta de novo ordenamento de matrícula para apreciação do COCEPE. 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 21/12/2018, às 14:09, 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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