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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

ATA 27/2018
Aos 21 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 (0392488) e com a presença da Profª. Andrea Souza Castro substituindo o Prof. Maurizio Quadro, e com a presença do Prof.  Guilherme Jahnecke
Weymar substituindo o Prof. Carlos Luz e com a presença da Profª. Ariane Ferreira Porto Rosa substituindo o Prof. Gilson Porciuncula e com a
presença da Coordenadora da Câmara, Aline Ribeiro Paliga, para tratar a seguinte pauta: 1. Apreciação da pauta; 2. Aprovação da Ata 26/2018
(0383863); 3. Projetos de Ensino:  3.1 -  Apreciação do Relatório Final do Projeto de Ensino Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão em Resíduos e
Sustentabilidade - Coordenador: Érico Kunde Correa - Processo Físico  (23110.003390/2016-01) - Condoc 425705 -  Relator: Daniel Palomino; 3.2 -
Apreciação do Relatório Final do Projeto de Ensino Manual da Prática Laboratorial - Coordenador: Érico Kunde Correa - Processo Físico 
(23110.002561/2017-58) - Condoc 460430 -  Relatora: Merielen Lopes;  3.3 - Apreciação do Relatório Final do Projeto de Ensino Ciclo Permanente
de Atividades Extracurriculares do Curso de Engenharia Civil - Coordenadora Ângela Azevedo de Azevedo SEI (23110.017059/2018-22) Relator:
Carlos da Luz;  3.4 - Apreciação do Projeto de Ensino Monitoria para atividades práticas  e teóricas da disciplina de
Ecotoxicologia -  Coordenador Érico Kunde Correa SEI (23110.059911/2018-39) Relator: Leandro Fagundes;  3.5 - Apreciação do Projeto de
Ensino  Competições Estudantis do Curso de Engenharia Civil -  Coordenadora Ângela Azevedo de Azevedo SEI (23110.060714/2018-62) Relator:
Maurizio Quadros; 3.6. Apreciação do Projeto de Ensino Ciclo Permanente de Atividades Extracurriculares do Curso de Engenharia Civil
- Coordenadora Profª. Ângela Azevedo de Azevedo SEI (23110.060894/2018-82) Relator: Gilson Porciuncula; 4. Ofertas 2019/1; 5. Informes: 5.1
- 23110.059613/2018-49. A Prof. Aline iniciou a reunião com o item 1) Apreciação da pauta; A Profª. Aline solicitou a inclusão de sete Projetos de
Ensino: 3.7. Apreciação do Projeto de Ensino Normas para elaboração de trabalhos acadêmicos - Coordenadora: Renata Heidtmann Bemvenuti SEI
(23110.061191/2018-71); 3.8. Apreciação do Projeto de Ensino Apoio às atividades de ensino-aprendizagem das disciplinas da área de computação
nos cursos de graduação do Centro de Engenharias - ano III - Coordenador: Daniel Munari Palomino SEI (23110.061120/2018-79); 3.9. Apreciação
do Projeto de Ensino IX Semana Acadêmica do Curso de Engenharia de Produção da UFPel - Coordenador: Everton Anger Cavalheiro SEI
(23110.061168/2018-87);  3.10. Apreciação do Projeto de Ensino VII PETRO-SUL - Coordenador Valmir Francisco Risso SEI (23110.060953/2018-
12); 3.11. Apreciação do Relatório Final do Projeto de Ensino Apoio às atividades de ensino-aprendizagem das disciplinas da área de computação
nos cursos de graduação do Centro de Engenharias - Coordenador Daniel Munari Palomino - Processo Físico (23110.002208/2017-78) - Condoc
458864;  3.12. Apreciação do Projeto de Ensino Feira de Marketing Aplicado - Coordenadora Larissa Medianeira Bolzan SEI (23110.055995/2018-
31)  3.13. Apreciação do Relatório Final do Projeto de Ensino Tecnologias Educacionais Digitais para o ensino de Engenharias - Coordenador
Walter Ruben Iriondo Otero SEI (23110.005923/2018-43) e também solicitou a inclusão do Processo SEI (23110.060790/2018-78) - Regime
Concentrado para a disciplina Processamento Digital de Sinais (1640150) SEI (23110.060790/2018-78) como item 4. A Prof. Aline propõe uma
discussão sobre a matriz docente, como item 5. A Profª. Ariane Ferreira Porto Rosa solicitou incluir na pauta Solicitação de Regime Concentrado
para a disciplina Desenho Técnico (1640082) da aluna Evelyn da Costa Moreira SEI (23110.061573/2018-03 ), como item 6.  A pauta foi aprovada
por unanimidade com as inclusões solicitadas. 2. Aprovação da Ata 26/2018 (0383863);A ata colocada em apreciação foi aprovada por três
membros, com cinco abstenções; 3. Projetos de Ensino: 3.1 -  Apreciação do Relatório Final do Projeto de Ensino Núcleo de Ensino, Pesquisa e
Extensão em Resíduos e Sustentabilidade - Coordenador: Érico Kunde Correa - Processo Físico  (23110.003390/2016-01) - Condoc 425705 -  O
Prof. Daniel Palomino fez o relato do Relatório Final com parecer favorável a aprovação, ressaltando que estava fora do prazo;   3.2 - Apreciação do
Relatório Final do Projeto de Ensino Manual da Prática Laboratorial - Coordenador: Érico Kunde Correa - Processo Físico  (23110.002561/2017-58)
- Condoc 460430 - A Profª. Merielen Lopes fez o relato do Relatório Final com parecer favorável a aprovação; 3.3 - Apreciação do Relatório Final do
Projeto de Ensino Ciclo Permanente de Atividades Extracurriculares do Curso de Engenharia Civil - Coordenadora Ângela Azevedo de Azevedo SEI
(23110.017059/2018-22) O Prof. Guilherme Jahnecke Weymar fez o relato do Relatório Final com parecer favorável a aprovação;  3.4 - Apreciação do
Projeto de Ensino Monitoria para atividades práticas  e teóricas da disciplina de Ecotoxicologia -  Coordenador: Érico Kunde Correa SEI
(23110.059911/2018-39) O Prof. Leandro Fagundes fez o relato do Relatório Final com parecer favorável a aprovação; 3.5 - Apreciação do Projeto de
Ensino  Competições Estudantis do Curso de Engenharia Civil -  Coordenadora Ângela Azevedo de Azevedo SEI (23110.060714/2018-62) ; A Profª.
Andrea Souza Castro fez o relato do Relatório Final com parecer favorável a aprovação; 3.6. Apreciação do Projeto de Ensino Ciclo Permanente de
Atividades Extracurriculares do Curso de Engenharia Civil - Coordenadora: Profª. Ângela Azevedo de Azevedo SEI (23110.060894/2018-82). A Profª.
Ariane Ferreira Porto Rosa fez o relato do Relatório Final com parecer favorável a aprovação; 3.7. Apreciação do Projeto de Ensino Normas para
elaboração de trabalhos acadêmicos - Coordenadora: Renata Heidtmann Bemvenuti SEI (23110.061191/2018-71) A Profª. Aline fez o relato do
Relatório Final com parecer favorável a aprovação, mas foi sugerido verificar a inclusão da Profª. Bibiana Lopes da Silva como membro externo da
UFPel, tendo em vista o final do seu contrato antes do início do período do projeto; 3.8. Apreciação do Projeto de Ensino Apoio às atividades de
ensino-aprendizagem das disciplinas da área de computação nos cursos de graduação do Centro de Engenharias - ano III - Coordenador: Daniel
Munari Palomino SEI (23110.061120/2018-79).  A Profª. Aline fez o relato da proposta com parecer favorável a aprovação; 3.9. Apreciação do Projeto
de Ensino IX Semana Acadêmica do Curso de Engenharia de Produção da UFPel - Coordenador: Everton Anger Cavalheiro SEI (23110.061168/2018-
87) A Profª. Aline fez o relato do Relatório Final com parecer favorável a aprovação, condicionada a redução de carga horária dos professores
envolvidos; 3.10. Apreciação do Projeto de Ensino VII PETRO-SUL - Coordenador: Valmir Francisco Risso SEI (23110.060953/2018-12) a Profª.
Aline fez o relato do Relatório Final com parecer favorável a aprovação; 3.11. Apreciação do Relatório Final do Projeto de Ensino Apoio às
atividades de ensino-aprendizagem das disciplinas da área de computação nos cursos de graduação do Centro de Engenharias - Coordenador: Daniel
Munari Palomino - Processo Físico (23110.002208/2017-78) - Condoc 458864; A Profª. Aline fez o relato do Relatório Final com parecer favorável a
aprovação; 3.12. Apreciação do Projeto de Ensino Feira de Marketing Aplicado - Coordenadora: Larissa Medianeira Bolzan SEI
(23110.055995/2018-31); A Profª. Aline fez o relato do Relatório Final com parecer favorável a aprovação, pois houve as modificações sugeridas pelos
membros da Câmara em reunião anterior; 3.13. Apreciação do Relatório Final do Projeto de Ensino Tecnologias Educacionais Digitais para o ensino
de Engenharias - Coordenador Walter Ruben Iriondo Otero SEI (23110.005923/2018-43) A Profª. Aline fez o relato do Relatório Final com parecer
favorável a aprovação, ressaltando que a necessidade de solicitação do Prof. em relação à certificação de docentes e alunos envolvidos; Todos os
projetos, com as devidas ressalvas foram aprovados com uma abstenção; 4. Regime Concentrado para a disciplina Processamento Digital de Sinais
(1640150) SEI (23110.060790/2018-78); A Profª. Aline relatou a necessidade do Regime Concentrado da disciplina Processamento Digital de Sinais
(1640150) pela impossibilidade do Prof. Elmer Alexis Gamboa Peñaloza tomar posse no início do semestre 2018/2. O regime concentrado foi aprovado
por unanimidade, tendo em vista a presença de três alunos formandos 2019.1 que farão somente o trabalho de conclusão de curso e estágios fora de
Pelotas.  Como a turma foi aberta em 2018.2 e ficou descoberta, há a necessidade de exclusão do restante dos alunos que farão durante 2019.1 e a
garantia de comprometimento da carga horária 2018.2 do Prof. Elmer. A Profª. Aline ressaltou que segundo o Novo Regulamento de Ensino (Art 78), a
Câmara de Ensino deve ser consultada sobre a possibilidade de oferta em Regime Concentrado. 5. Matriz Docente; A Profª. Aline relatou que na
última reunião do Fórum de Diretores, foi discutido a nova regra para vagas de aposentadorias. A Gestão propõe 3x2, ou seja, a cada 3 aposentadorias: a
primeira volta para reposição da unidade, a segunda vai pra um banco e a terceira volta para reposição da Unidade. Ainda não foi definido o que será
feito com as vagas retidas. A gestão considera que qualquer aposentadoria até 31/12/2018 será usada regra atual, 3x1 - primeira vaga volta para a
Unidade, segunda vaga vai para Edital Reuni e terceira para Edital Estratégico.  Até o momento que a Diretora Isabela estava na reunião (precisou sair
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para uma reunião de extrema importância para a Unidade), o encaminhamento do Fórum seria cada unidade mostrar quais são os seus problemas
críticos, e assim enfrentar o problema da falta de vagas em alguns cursos/unidade, e após 6 meses propor um consenso via Fórum de Diretores. Portanto,
o CEng deveria discutir o assunto; qual seria a regra mais vantajosa a nossa Unidade?  Após ampla discussão, alguns membros concordam que a matriz
docente é importante para a distribuição de vagas para as Unidades novas como o CEng. Alguns membros são temerosos quanto a como serão
distribuídas as vagas retidas. A Profª. Aline apresentou uma planilha contendo o destino das vagas de todas saídas de professores o CEng dos últimos
anos desde a implementação da matriz docente na UFPel, ressaltando que o Centro foi beneficiado pela matriz. Como encaminhamento, o assunto deve
ser discutido por seus pares e após novamente rediscutido. 6. Solicitação de Regime Concentrado para a disciplina Desenho Técnico (1640082) da
aluna Evelyn da Costa Moreira SEI (23110.061573/2018-03); A Profª. Ariane relatou o processo. Os membros da Câmara, com base no Novo
Regulamento de Ensino, que não prevê este tipo de caso, decidiram por unanimidade negar o pedido, tendo em vista que atribuir encargo a docente no
período de férias comprometeria a carga-horária dos professores. Além disso, os membros da Câmara entendem que é inviável atender a todos os
formandos do Centro de Engenharias que rodam em disciplinas no último semestre, ainda mais tratando-se de uma disciplina ofertada no segundo
semestre do Curso em análise. Nenhum membro da Câmara tem conhecimento de algum pedido deste tipo atendido nos últimos anos. Ademais,
acreditam que não é uma prática saudável à Instituição. 7. Ofertas 2019/1; A Profª. Aline relatou que não recebeu ainda as respostas do CDTec (área da
computação) e IFM. Foram verificados também as disciplinas descobertas que serão canceladas pelo atraso na posse do Prof. Elmer, são elas:
Programação de Computadores (1110182) - M8 EE e ECA e Engenharia da Informação (1640066) -T1 ECA.  A Profª. Aline relembrou que é preciso
definir se terá abertura de concurso para substituto na vaga Christiano Martino Otero Avila (sinalizado o pedido de prorrogação de doutorado) ou
aproveitamento de concurso. Algumas pendências ficaram para a próxima reunião da Câmara de Ensino: definição de segunda opção de encargos caso
a Profª. Márcia Simch se aposente e quem ministrará a disciplina de Metrologia e Ensaios (0980012). 8. Informes: 8.1 - 23110.059613/2018-49 A Profª.
Aline informou que, após a resposta enviada pela Diretora a todos os professores sobre o questionamento da carga horária mínima a ser considerada em
2018, a Direção enviou outro questionamento sobre como será tratada em 2019. 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 22/02/2019, às 15:24, 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 0392493 e o código CRC 27C62EBB.
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