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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

ATA 01/2019
 

Aos 22 dias do mês de fevereiro do ano de 2019, às oito horas e trinta minutos, na sala 403 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 (0407722) e com a presença do Prof. Leandro
Fagundes como convidado, para tratar a seguinte pauta: 1. Apreciação da pauta; 2. Aprovação da Ata 27/2018
(0392493); 3. Projetos de Ensino: 3.1 - Apreciação do Projeto de Ensino Desenvolvimento de Casos para Ensino -
Coordenadora: Larissa Medianeira Bolzan - SEI  (23110.000432/2019-97) - Relator: Romulo Batista de Farias; 3.2
- Apreciação do Projeto de Ensino Produção de Conteúdos (Digitais) para Engenharia de Produção -
Coordenadora: Larissa Medianeira Bolzan - SEI  (23110.000427/2019-84) - Relator: Gabriel Valim
Cardoso; 3.3 - Apreciação do Relatório Final do Projeto de Ensino Colocando em Prática o Aprendizado 2018 -
Coordenador: Marcelo Lemos Rossi - SEI  (23110.010801/2018-79 ) Relator: Amilcar Oliveira
Barum; 3.4 - Apreciação do Relatório Final do Projeto de Ensino Fabricação de PCB 2018 - Coordenador:
Marcelo Lemos Rossi - SEI (23110.010802/2018-13)- Relatora: Ariane Ferreira Porto Rosa; 3.5 - Apreciação do
Relatório Final do Projeto de Ensino Monitoria de TCC 2018 - Coordenador: Marcelo Lemos Rossi - SEI
(23110.012479/2018-12) - Relatora: Aline Ribeiro Paliga; 3.6 - Apreciação do Relatório Final do Projeto de
Ensino Contextualização da representação gráfica na Engenharia - Coordenador: Roger Toscan Spagnolo - SEI 
(23110.009801/2018-26) - Relator: Sigmar de Lima; 3.7 - Apreciação do Relatório Final do Projeto de
Ensino Análise de Imagem em Sementes - Coordenadora: Gizele Ingrid Gadotti - SEI (23110.053666/2018-56) -
Relator: Denis Teixeira Franco; 3.8 - Apreciação do Relatório Final do Projeto de Ensino Estruturação do
Laboratório de Automação Industrial - Coordenador: Gilson Simões Porciuncula - Processo Físico
23110.002248/2017-10 - Condoc 458857 - Relator:  Marcelo Schramm;  3.9 - Apreciação do Relatório Final do
Projeto de Ensino Grupo de Estudos: Projeto de estruturas com auxílio do computador - Coordenador: Eduardo
Couto - Processo Físico 23110.008593/2017-67 - Condoc 480387 - Relator: Maurizio Silveira Quadro; 3.10
- Apreciação do Projeto de Ensino Aula Inaugural do curso de Engenharia de Produção 2019: Inovação e
Aprendizagem Criativa - Coordenadora: Ariane Ferreira Porto Rosa - SEI  (23110.005420/2019-59) - Relator:  Jorge
Manuel Vieira Borges Lourenco Rodrigues; 3.11 - Ciência Despacho NUPROP SEI 0421428 - Projeto de Ensino
SEI (23110.060953/2018-12) ; 3.12 - Ciência Despacho NUPROP SEI 0431637 - Projeto de Ensino SEI
(23110.061120/2018-79); 4. Contribuição na regência de disciplinas de Geologia do Departamento de Geografia
da Profª. Camile Urban -SEI (23110.061571/2018-14); 5. Aproveitamento de Concurso - Engenheiro Florestal 
 Getulio Fonseca Domingues - SEI (23110.000780/2019-64); 6. Solicitação - Prorrogação de Afastamento
Docente Prof. Christiano Martino Otero Ávila - SEI (23110.002181/2019-85); 6.1 - Formulário solicitação de
abertura de concurso substituto (23110.005595/2019-66); 7. Apreciação da aprovação  ad referendum referente à
solicitação de reabertura de Concurso - Área de Conhecimento: Geofísica - Matemática - Vaga - Licença
afastamento da Profª Ana Carolina - SEI (23110.054272/2018-15); 8. Apreciação da aprovação  ad
referendum referente à solicitação Rafael Delucis SEI (23110.005166/2019-99);  9. Ofertas e Matrículas
2019/1: 9.1 Solicitação mudança horário disciplina Desenho Técnico - aluna Evelyn Moreira - Engenharia de
Produção; 10. Pedido oferta Arquitetura - FAUrb - Topografia - SEI (23110.061671/2018-32); 11. Informes; 11.1
- Solicitação de vaga docente decorrente da remoção do Prof. Marcelo Esposito - SEI (23110.001679/2019-21); 11.2 -
Licença tratamento de saúde Regina Trilho Otero Xavier - SEI (23110.004305/2019-67); 11.3 - Questionamento
sobre Raads de professores com redução de carga horária  - SEI(23110.000458/2019-
35); 11.4 - http://ccs2.ufpel.edu.br/wp/2019/02/13/cursos-tem-mais-20-meses-para-curricularizar-a-extensao/;  A
Prof. Aline iniciou a reunião com o item 1) Apreciação da pauta; A pauta foi aprovada por
unanimidade; 2. Aprovação da Ata 27/2018 (0392493) A ata colocada em apreciação foi aprovada com
três abstenções; 3. Projetos de Ensino: 3.1 - Apreciação do Projeto de Ensino Desenvolvimento de Casos para
Ensino - Coordenadora: Larissa Medianeira Bolzan - SEI  (23110.000432/2019-97);  O Prof. Romulo Farias fez o
relato da Proposta do Projeto com parecer favorável a aprovação, mas sugeriu à coordenadora a retirada do segundo
item dos Objetivos Específicos - Aproximar Universidade e Empresas (podendo essas serem organizações do terceiro
setor) e que seja ajustado o cronograma até o fim do período do projeto de ensino. Ressaltou também que este projeto
poderia ter sido cadastrado com projeto unificado; 3.2 - Apreciação do Projeto de Ensino Produção de Conteúdos
(Digitais) para Engenharia de Produção - Coordenadora: Larissa Medianeira Bolzan - SEI  (23110.000427/2019-84)
- O Prof. Gabriel Valim Cardoso fez o relato da proposta do projeto com parecer favorável a
aprovação;  3.3 - Apreciação do Relatório Final do Projeto de Ensino Colocando em Prática o Aprendizado 2018 -
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Coordenador: Marcelo Lemos Rossi - SEI  (23110.010801/2018-79 ) - O Prof.  Amilcar Oliveira Barum fez o relato
da proposta do projeto com parecer favorável a aprovação; 3.4 - Apreciação do Relatório Final do Projeto de
Ensino Fabricação de PCB 2018 - Coordenador: Marcelo Lemos Rossi - SEI (23110.010802/2018-13)-
A Profª. Ariane Ferreira Porto Rosa fez o relato da proposta do projeto com parecer favorável a
aprovação; 3.5 - Apreciação do Relatório Final do Projeto de Ensino Monitoria de TCC 2018 - Coordenador:
Marcelo Lemos Rossi - SEI (23110.012479/2018-12) - A Profª. Aline Ribeiro Paliga fez o relato da proposta do
projeto com parecer favorável a aprovação; 3.6 - Apreciação do Relatório Final do Projeto de
Ensino Contextualização da representação gráfica na Engenharia - Coordenador: Roger Toscan Spagnolo - SEI 
(23110.009801/2018-26) - O Prof. Sigmar de Lima fez o relato da Proposta do Projeto com parecer favorável a
aprovação, com a sugestão da inclusão da Solicitação de Certificados; 3.7 - Apreciação do Relatório Final do
Projeto de Ensino Análise de Imagem em Sementes - Coordenadora: Gizele Ingrid Gadotti -
SEI (23110.053666/2018-56) - O Prof. Denis Teixeira Franco fez o relato da Proposta do Projeto com parecer
favorável a aprovação, com a sugestão da inclusão da Solicitação de Certificados; 3.8 - Apreciação do Relatório
Final do Projeto de Ensino Estruturação do Laboratório de Automação Industrial - Coordenador: Gilson Simões
Porciuncula - Processo Físico 23110.002248/2017-10 - Condoc 458857 - O Prof. Marcelo Schramm fez o relato da
proposta do projeto com parecer favorável a aprovação;  3.9 - Apreciação do Relatório Final do Projeto de
Ensino Grupo de Estudos: Projeto de estruturas com auxílio do computador - Coordenador: Eduardo Couto -
Processo Físico 23110.008593/2017-67 - Condoc 480387 - O Prof. Maurizio Silveira Quadro fez o relato da proposta
do projeto com parecer favorável a aprovação; 3.10 - Apreciação do Projeto de Ensino Aula Inaugural do curso de
Engenharia de Produção 2019: Inovação e Aprendizagem Criativa - Coordenadora: Ariane Ferreira Porto Rosa -
SEI  (23110.005420/2019-59) - O Prof. Jorge Manuel Vieira Borges Lourenco Rodrigues fez o relato da proposta do
projeto com parecer favorável a aprovação, mas sugeriu a inclusão de um despacho com a justificativa do
cronograma do evento iniciar antes do período do projeto. Todos os projetos foram aprovados por unanimidade, com
as ressalvas sugeridas. 3.11 - Ciência Despacho NUPROP SEI 0421428 - Projeto de Ensino SEI
(23110.060953/2018-12) Após  a leitura do despacho, o assunto foi amplamente discutido. Como encaminhamento,
foi decidido o envio de memorando questionando o envolvimento de recursos nos projetos, de que modo correto
devem ser cadastrados, principalmente em eventos como semanas acadêmicas, em que recursos são arrecadados pelos
alunos.  3.12 - Ciência Despacho NUPROP SEI 0431637 - Projeto de Ensino SEI (23110.061120/2018-79) Após 
a leitura do despacho, o assunto foi amplamente discutido. Como encaminhamento, foi decidido o envio de
memorando questionando sobre como serão emitidos os certificados aos envolvidos sem os projetos de
ensino; quando será lançado o edital; como serão incluídos e excluídos alunos e como poderemos ter monitores
voluntários no período antes do edital.  4. Contribuição na regência de disciplinas de Geologia do Departamento
de Geografia da Profª. Camile Urban -SEI (23110.061571/2018-14) - A Câmara decidiu encaminhar o despacho
0443117 como resposta; 5. Aproveitamento de Concurso - Engenheiro Florestal  Getulio Fonseca Domingues
- SEI (23110.000780/2019-64); Os membros da Câmara de Ensino foram desfavoráveis à solicitação de
aproveitamento de concurso de Getulio Fonseca Domingues, por unanimidade. O Centro de Engenharias não dispõe
de vaga e não há interesse no perfil do candidato no momento; 6. Solicitação - Prorrogação de Afastamento
Docente Prof. Christiano Martino Otero Ávila - SEI (23110.002181/2019-85); Os membros da Câmara
aprovaram o afastamento do Prof. Christiano Martino Otero Ávila condicionado a contratação de professor
substituto; 6.1 - Formulário solicitação de abertura de concurso substituto (23110.005595/2019-66); O formulário
para solicitação de concurso foi discutido e aprovado por unanimidade; 7. Apreciação da aprovação  ad
referendum referente à solicitação de reabertura de Concurso - Área de Conhecimento: Geofísica - Matemática
- Vaga - Licença afastamento da Profª Ana Carolina - SEI (23110.054272/2018-15);  A reabertura de Concurso
para professor substituto, na  área de Geofísica - Matemática, com  redução na exigência de titulação de doutorado
para mestrado, sendo assim a TITULAÇÃO EXIGIDA seria "Graduação em Geofísica OU Geologia OU
Engenharia COM Mestrado" foi aprovada por unanimidade. O ad referendum foi justificado pela época em que se
foi solicitada a reabertura, nas férias letivas de todos, e que mesmo assim, foi feita a consulta e aceite dos cursos
atendidos pela vaga e do NUB, por e-mail; 8. Apreciação da aprovação  ad referendum referente à solicitação
Rafael Delucis SEI (23110.005166/2019-99); A Profª. Aline justificou que durante as férias da Direção, a Profª.
Maria Laura, no exercício da Direção, foi favorável à participação do Prof. Rafael de Avila Delucis como
coorientador do aluno Eduardo Fisher Kershe no PPGE3M/UFRGS.  Os membros da Câmara de Ensino foram
favoráveis à aprovação do ad referendum da solicitação de participação do Prof. Rafael de Avila Delucis por
unanimidade. 9. Ofertas e Matrículas 2019/1: 9.1 Solicitação mudança horário disciplina Desenho Técnico - aluna
Evelyn Moreira - Engenharia de Produção; A solicitação de mudança de horário da disciplina Desenho Técnico foi
atendida, passando a ser oferecida na terça à noite. Profª. Ariane solicitou a Câmara que tenha cuidado nas
aprovações de quebras de pré-requisito; 9.2 Encargos - Profª. Márcia Simch; A Profª. Aline informou que a Profª
Márcia pretende se aposentar no dia 28/03/2019, e solicitou reunião com os coordenadores envolvidos para tentar
resolver a questão; 9.3 Professor Leandro solicitou fechamento da turma Geologia Histórica (15000150) que foi
aberta por um equívoco. Informa que definirão a atribuição das disciplinas de Trabalho de Conclusão de
Curso (15000161) e Estágio Supervisionado (15000227) do curso  de Eng. Geológica na próxima reunião de
Colegiado; 10. Pedido oferta Arquitetura - FAUrb - Topografia - SEI (23110.061671/2018-32); Os membros da
Câmara de Ensino decidiram, pelo avançado do pedido, alocar os alunos da FAUrb nas turmas de Topografia
existentes (respeitando a limitação de equipamentos, 25 alunos por turma), mediante aceite dos professores
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envolvidos. A decisão foi condicionada a uma turma exclusiva de Instalações Prediais I para Eng. Civil, cujo pedido
foi negado este semestre; 11. Informes; 11.1 - Solicitação de vaga docente decorrente da remoção do Prof. Marcelo
Esposito - SEI (23110.001679/2019-21); A Profª. Aline comunicou o despacho Numov (0418326) que informou que,
por força de decisão judicial, o servidor MARCELO ESPOSITO foi removido para a Universidade Federal da
Fronteira Sul, juntamente com o código de vaga que o mesmo ocupava. Desta forma, não há como proceder ao
preenchimento da vaga, pois a mesma não faz mais parte do nosso quadro de vagas. Porém a Direção solicitou à
Reitoria o retorno da vaga à Unidade;  11.2 - Licença tratamento de saúde Regina Trilho Otero Xavier - SEI
(23110.004305/2019-67); Devido a licença  de saúde da Profª. Regina ficou decidido que a disciplina de
Administração não vai ser oferecida e que no próximo semestre será solicitada a FAT - Faculdade de Administração e
Turismo; 11.3 - Questionamento sobre Raads de professores com redução de carga horária  -
SEI(23110.000458/2019-35);  A Profª. Aline informou que aguarda resposta do COCEPE referente ao
processo. 11.4 - http://ccs2.ufpel.edu.br/wp/2019/02/13/cursos-tem-mais-20-meses-para-curricularizar-a-extensao/; /
A Profª. Aline relembrou que as unidades acadêmicas da UFPel que ainda não cumprem o percentual mínimo de
atividades de extensão exigidas por lei deverão proceder às alterações e adequações dos seus Projetos Pedagógicos de
Curso, para completar a carga horária com a curricularização da extensão, em até 20 meses. O prazo foi estabelecido
na Resolução 42 de 2018 do COCEPE. A Resolução também regulamenta o processo nos cursos de graduação da
Universidade, caracteriza atividade de extensão e as formas da curricularização e seus registros, entre outros
pontos. 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 08/03/2019, às 10:07, 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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