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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

ATA Nº 02/2019 - CCE
Aos oito dias do mês de março do ano de 2019, às quatorze horas, na sala nº 306A, localizada no

prédio do Centro de Engenharias - Cotada, Rua Benjamin Constant, nº 989, reuniu-se o Conselho do Centro de
Engenharias, convocado e presidido pela Professora Isabela Fernandes Andrade, Diretora do Centro de Engenharias,
com as presenças dos seguintes Conselheiros: Profª Aline Ribeiro Paliga, Profª Claudia Fernanda Lemons e Silva,
Prof. Carlos Alberto Silveira da Luz, Prof. Gilson Simões Porciúncula, Prof. Jorge Manuel Vieira Borges Lourenço
Rodrigues, Prof. Leandro Fagundes, Profª Leticia Tonetto por Prof. Marcelo Schramm, Prof. Marcelo Lemos Rossi,
Prof. Sigmar de Lima, Profª Maria Laura Gomes Silva da Luz, Profª Merielen de Carvalho Lopes, Prof. Maurizio
Silveira Quadro, Prof. Robson Andreazza, Prof. Daniel Munari Vilchez Palomino, Prof. Darci Alberto Gatto, Profª.
Diuliana Leandro, a Acad. Racquel Knust Domingues e os Técnicos Laureci Lane Araujo Silva por Ricardo Ripoll de
Medeiros, Giusepe Stefanello e Rafael Eicholz Rutz. Ausente com justificativa o Prof. Rômulo Henrique Batista
Farias. Ausentes sem justificativas: Acadêmicos  Lucas Rafael da Silveira e Cássio Bolonia Horta de Oliveira.
Constatada a existência de quórum, a Senhora Presidente do Conselho do Centro saudou a todos e, de imediato,
passou-se à ordem do dia. Item 1 - APRECIAÇÃO DA PAUTA. A Senhora Presidente do CCE colocou em
apreciação dos Senhores Conselheiros a pauta da reunião. Após, as seguintes inclusões foram aprovadas por
unanimidade: 1- Apreciação de Participação do Prof. Tiago Thompsen Primo em Projeto de Extensão intitulado
"Hut8 - Empresa Junior de Computação", por 2h semanais, solicitado pela Profª Isabela Fernandes Andrade
atendendo pedido da Câmara de Extensão. 2 - Solicitação de transferência da Professora Raquel Holz ao CEng,
processo SEI 23110.007363/2019-42, solicitado pela Profª Isabela Fernandes Andrade. Item 2 - APRECIAÇÃO DA
ATA Nº 01/2019 (0395256). A Senhora Presidente do CCE colocou a palavra à disposição para que os Conselheiros
se manifestassem sobre a ata em apreciação. Após, a Ata 01/2019 foi aprovada por maioria, com oito (8) abstenções
de Conselheiros que não participaram da reunião anterior. Item 3 - Apreciação de Projetos de Ensino: Relatora:
Profª. Aline Ribeiro Paliga. 3.1. Relatório Final do Projeto intitulado: "Monitorias de Química da Madeira para o
Curso de Engenharia Industrial  Madeireira"  - Coordenador: Gabriel Valim Cardoso - Processo
SEI (23110.009374/2018-86). A relatora examinando o presente processo manifestou-se favorável à homologação da
decisão da Câmara de Ensino, que foi pela aprovação do mesmo com sugestão da inclusão de solicitação de
certificado. Os Senhores Conselheiros aprovaram por unanimidade o relato e o respectivo parecer. 3.2. Relatório
Final do Projeto intitulado Monitoria para o Curso de Engenharia Civil  - Coordenador: Eduardo Couto - Processo
SEI (23110.012172/2018-11). A relatora examinando o presente processo manifestou-se favorável à homologação da
decisão da Câmara de Ensino, que foi pela aprovação do mesmo. Os Senhores Conselheiros aprovaram por
unanimidade o relato e o respectivo parecer. 3.3. Proposta do Projeto intitulado Colocando em Prática o Aprendizado
em Anatomia e Identificação de Espécies Madeireiras Comercializadas em Pelotas - Coordenador: Darci Alberto
Gatto - Processo SEI (23110.006467/2019-30). A relatora examinando o presente processo manifestou-se favorável à
homologação da decisão da Câmara de Ensino, que foi pela aprovação do mesmo com sugestão da adequação do
cronograma de atividades e revisão de datas registradas. Os Senhores Conselheiros aprovaram por unanimidade o
relato e o respectivo parecer. Item 4 - Previsão Orçamentária 2019 do Centro de Engenharias: A Senhora
Presidente do Conselho do Centro apresentou para apreciação dos Senhores Conselheiros a planilha elaborada em
2018 para a distribuição de recursos na Unidade e retomou o uso de recursos do Centro de Engenharias no Exercício
2018. Trouxe para discussão duas sugestões de distribuição de recursos: a primeira conforme foi tratado no exercício
anterior, ou seja, divisão por rubricas e a segunda proposta seria a divisão dos recursos por curso, utilizando-se
uma porcentagem sobre o provável valor que será repassado ao Centro de Engenharias que, conforme informações,
será semelhante ao do ano passado. A Conselheira Prof. Maria Laura Gomes Silva trouxe para conhecimento dos
Senhores Conselheiros o relato da reunião que participou no período em que esteve no exercício da
Direção convocada pelo Reitor com os Diretores das Unidades Acadêmicas da UFPel e o Pró-Reitor Otávio Peres,
em 31/01/2019, no Gabinete do Reitor. Disse que um dos assuntos tratados nesta reunião foi sobre o orçamento da
UFPel. O Reitor informou que o orçamento de 2019 deverá ser semelhante ao de 2018. Após, ampla discussão, os
Conselheiros aprovaram levar as duas propostas de distribuição dos recursos inicialmente apresentadas para serem
discutidas nos Colegiados e, em uma semana, será convocada nova reunião do Conselho do Centro para apreciar o
assunto. 4.1. Serviço de impressão de impressoras - Processo SEI 23110.048047/2018-40. A Senhora Presidente do
CCE apresentou a despesa com duas impressoras já instaladas à serviço da Secretaria Executiva e na Secretaria
Acadêmico-Pedagógica. O serviço acarretará em custos para a unidade na forma de transferência de crédito mensal
referente aos serviços utilizados no período totalizando o custo anual no valor de R$ 3.480,00. 4.2. Apreciação de
pagamento de desinsetização e desratização nos prédios do Centro de Engenharias (Conde de POA e Alfândega)
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- Processos SEI 23110.001693/2019-24, 23110.001708/2019-54 e 23110.004770/2019-06. O Conselheiro Rafael Rutz
fez o relato da despesa no valor de R$ 2.848,30 referente aos serviços de desinsetização e desratização que foram
realizados nos prédios do Centro de Engenharias - Alfandega e Conde de Porto Alegre, onde funcionam as atividades
do Curso de Engenharia Industrial Madeireira, principalmente. Após. a referida despesa foi aprovada por
unanimidade. 4.3. Apreciação de pagamento de diárias e passagens para técnico externo, para instalação e
treinamento de equipamento, pedido encaminhado pela Profª. Cláudia Lemons e Silva - Processo
SEI 23110.000634/2019-39. A Senhora Presidente colocou em apreciação os termos do Memorando nº 10 (0407678),
que solicita a Unidade o custeio da vinda de um técnico para a instalação do equipamento e treinamento, tendo em
vista que a Empresa assumiu os gastos com sua manutenção. Após o pagamento das diárias e passagens para a vinda 
do técnico, foi aprovada por maioria. 4.4. Apreciação de pagamento para manutenção, instalação e transporte de
equipamento NIR, pedido encaminhado pela Profª. Cláudia Lemons e Silva - Processo SEI 23110.000655/2019-54.
A Senhora Presidente do CCE trouxe para apreciação dos Senhores Conselheiros a despesa no valor de R$ 16.860,00
para atender a referida solicitação. Após ampla discussão e considerando o valor da despesa, os Conselheiros
aprovaram que a definição do pagamento para manutenção, instalação e transporte de equipamento NIR voltasse a ser
discutido após a definição da previsão orçamentária 2019 da Unidade. 4.5. Apreciação de aquisição de software de
automação topográfica em conjunto com a FAEM, pedido encaminhado pelo Prof. Dirceu Agostinetto. Processo
SEI 23110.060717/2018-04. A Senhora Presidente do CCE trouxe para apreciação dos Senhores Conselheiros os
termos do  Memorando nº 245/2018/FAEM que questiona o interesse da Unidade na aquisição conjunta de software
de automação topográfica para o ensino de graduação na UFPel. A Conselheira Profª Diuliana Leandro em sua
manifestação disse que software de automação topográfica é muito importante, no entanto a área de
Topografia está em défícit de equipamento topográfico. Após ampla discussão sobre a aquisição do software, os
Conselheiros aprovaram que a referida compra no momento não é prioridade, tendo em vista a falta do equipamento
que proporcionem o levantamento de dados. 4.6. Apreciação de aquisição de duas bancadas para equipamento
FTIR e TGA, pelo do Prof. Rafael Beltrame - Processo SEI 23110.030575/2018-42. A Senhora Presidente do CCE
colocou em apreciação os termos do Memorando nº 258/2018/CEng (0196158), que solicita a aquisição de duas
bancadas em MDF com 18mm e tampão em granito para alocar dois equipamentos (sensíveis) como o FTIR e TGA
no valor em média de R$ 4.000,00. Após ampla discussão, os Conselheiros foram desfavoráveis com cinco
abstenções a aquisição das bancadas, tendo em vista a fragilidade do  material solicitado, bem como, da possibilidade
da construção de bancadas de alvenaria pela UFPel. 4.7. Apreciação de solicitação de manutenção preventiva de
microscópios, pedido encaminhado pelo Prof. Luiz Henrique Ronchi - Processo SEI 23110.006302/2019-68. A
Senhora Presidente trouxe par apreciação dos Senhores Conselheiros os termos do Memorando nº 69 (0446418), que
solicita manutenção preventiva em 25 microscópios binoculares petrográficos de polarização antigos marca Opton,
10 microscópios petrográficos de polarização novos, 24 estereomicroscópios novos e um microscópio biológico com
platina Linkam. Será necessário efetuar limpeza, controle de fungos, lubrificação, centralização do eixo óptico de
objetivas, troca de lâmpadas, regulagens padrão diversas e substituir peças quebradas no valor total de R$ 11.500,00.
Após ampla discussão, a despesa para a manutenção dos microscópios foi aprovada com uma
abstenção. 4.8. Apreciação de aquisição de materiais para laboratório, pedido encaminhado pela Profª. Vanessa
Cerqueira, - Processo SEI 23110.005978/2019-34. A Senhora Presidente do CCE trouxe para apreciação dos
Senhores Conselheiros os termos do Memorando nº 65 (0444094), que solicita a compra de materiais de laboratório, 
para a realização de aulas práticas na disciplina de Microbiologia Aplicada ofertada aos alunos do 5° semestre do
Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária. Após ampla discussão, a despesa no valor de R$ 11.035,70 para a
aquisição de materiais de laboratório foi rejeitada com duas abstenções, tendo em vista que a disciplina até então foi
ofertada pelo Instituto de Biologia e ministrada nos laboratórios deste Instituto. 4.9. Interesse da Unidade na doação
de torres e equipamentos de telecomunicações pela Anatel ao CEng e apreciação de solicitação de manutenção
permanente desses equipamentos, pedido encaminhado pelo Prof. Marcelo Lemos Rossi. Processo - processo
SEI 23110.006852/2019-87. A Senhora Presidente colocou em apreciação dos Senhores Conselheiros os termos do
Memorando nº 03 (0450950), que informa o interesse do Curso de Engenharia Eletrônica em  adquirir as antenas e os
equipamentos de processamento de sinais do espectro eletromagnético. Considerando a resposta do Curso de
Engenharia Eletrônica ao despacho 0450972 CEng, no qual informa que  há uma previsão de custos mensais de,
aproximadamente, R$ 1.600,00 (aluguel + energia) para a manutenção do equipamento na UFPel, os Conselheiros
foram de parecer favorável a vinda do equipamento, porém desfavorável ao custo para a manutenção do
equipamento. Ficou aprovado que o Prof. Marcelo Lemos Rossi entrará em contato com a Anatel para negociar a
possível vinda do equipamento. Item 5 - SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DA PROFª. RAQUEL HOLZ
PARA O CENTRO DE ENGENHARIAS - processo SEI 23110.007363/2019-42. A Senhora Presidente do CCE
passou a palavra à Profª. Aline Ribeiro Paliga, coordenadora da Câmara de Ensino, que trouxe para apreciação dos
Senhores Conselheiros o seguinte parecer da Câmara de Ensino referente ao Processo: Os membros da Câmara de
Ensino não se opõem à transferência da Profª. Raquel Holz, tendo em vista a necessidade de acolhimento da servidora
apresentada pela Reitoria à Direção do CEng. Porém, as áreas citadas na carta de solicitação (0454161) como
contribuição ao CEng, Logística (Curso de Engenharia de Produção) e Sistemas de Transportes, Ferrovias, Portos e
Hidrovias, Engenharia de Tráfego, Segurança Viária (Curso de Engenharia Civil) já estão contempladas por
professores lotados no Centro de Engenharias. A Câmara de Ensino tem carência em outras áreas que a referida
professora pode contribuir dentro de sua atribuição técnica.  Além disso, é necessária a garantia de que a transferência
não terá reflexo nas vagas que a Unidade virá receber decorrente de aposentadorias e editais. Após ampla discussão,
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os Conselheiros aprovaram com duas abstenções o parecer da Câmara de Ensino, acrescentando ainda que a
necessidade de atendimento prioritário pela professora das disciplinas ofertadas pelo Centro de Engenharias. Item 6 -
Informes. 6.1. A Senhora Presidente do CCE trouxe ao conhecimento dos Senhores Conselheiros a participação da
Profª Rubia Flores Romani como membro suplente no Conselho Municipal de Proteção ao Meio Ambiente
(COMPAM), na representação da UFPel. 6.2. A Senhora Presidente do CCE trouxe ao conhecimento dos Senhores
Conselheiros a colaboração dos Professores Angélica Cirolini e Alexandre Bruch em atividades da Agência da Lagoa
Mirim. 6.3. Solicitação de vaga docente decorrente da remoção do Prof. Marcelo Esposito - Processo SEI
(23110.001679/2019-21). Considerando Despacho NUMOV 0418326, foi solicitado ao Reitor que autorize a 
emissão de um um oficio à Universidade Federal da Fronteira Sul, a fim de que a mesma firme compromisso de
enviar uma vaga à UFPel. 6.4. Licença para tratamento de saúde da Profª Regina Trilho Otero Xavier - Processo SEI
(23110.004305/2019-67). A Senhora Presidente trouxe ao conhecimento dos Senhores Conselheiros o Laudo Médico
da Profª Regina Trilho Otero, o qual atesta sua restrição de voz para aulas presenciais e recomenda que não use a voz
por um período maior do que 20 minutos. O assunto já foi tratado pela Câmara de Ensino para que a professora
assuma disciplinas ministradas à distância. 6.5. Questionamento sobre RAADs de professores com redução de
jornada de trabalho - Processo SEI (23110.000458/2019-35). Em resposta ao questionamento do  Memorando nº 7
(0406450), o COCEPE exarou o seguinte parecer: aos limites mínimos e máximos de carga horária em aula,  dentre
as atividades docentes, de acordo com a Resolução 41/2017, em seu artigo segundo, o mínimo de carga horária em
disciplinas é 8 horas semanais,  e o máximo, conforme o artigo terceiro, não deve ser superior à 50% do regime de
trabalho de 20 horas, ou seja, 10 horas. 6.6. A presidente do CCE trouxe a informação da fixação de quadros de
formatura do Curso de Engenharia Agrícola no Centro de Engenharias - Cotada durante o período sem atividades
letivas. 6.7. A presidente do CCE divulgou atividade de acolhida aos Calouros do Centro de Engenharias e enfatizou
a importância da participação de todos, principalmente os coordenadores de cursos. 6.8. O Conselheiro Giusepe
Stefanello divulgou o Curso de Redação de Patentes, que será realizado nos dias 8 e 9 de abril de 2019. 6.9. A
Conselheira Diuliana Leandro em sua manifestação disse que, em conversa com a Direção, foi definido que serão
trazidos para apreciação do Conselho os projetos de Extensão e Pesquisa, tendo em vista a previsão da apreciação das
atividades docentes no Regimento Interno do Centro de Engenharias. 6.10. A Profª Merielen de Carvalho Lopes
indicou sua impossibilidade de participar nas reuniões do CCE neste primeiro semestre de 2019, pois uma turma de
formandos precisou trocar de horário e a opção que restou de horário comum a todos foi na sexta-feira à tarde. Será
substituída nas reuniões deste Conselho pelo Coordenador Adjunto do Curso de Engenharia Industrial Madeireira,
Prof. Gabriel Valim Cardoso. A Senhora Presidente deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Laureci
Lane Araujo Silva, lavrei a presente Ata. Em 08 de março de 2019.

Documento assinado eletronicamente por ISABELA FERNANDES ANDRADE, Diretora, Centro de Engenharias, em
26/03/2019, às 14:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LAURECI LANE ARAUJO SILVA, Secretária, Centro de Engenharias, em
27/03/2019, às 13:05, 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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