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Aos 08 dias do mês de março do ano de 2019, às dez horas, 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 (0444012), com a
presença do Prof. Guilherme Jahnecke Weymar substituindo o Prof. Carlos 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 01/2019 (0407724); 3. Projetos de Ensino: 3.1    - Apreciação do Relatório Final
do Projeto de Ensino Monitorias de Química da Madeira para o Curso de Engenharia Industrial  Madeireira  - Coordenador: Gabriel Valim Cardoso - SEI 
(23110.009374/2018-86) Relator: Carlos da Luz; 3.2 - Apreciação do Relatório Final do Projeto de Ensino Monitoria para o Curso de Engenharia Civil  -
Coordenador: Eduardo Couto - SEI  (23110.012172/2018-11) Relator: Daniel Palomino;  3.3 - Apreciação do Projeto de Ensino Colocando em Prática o
Aprendizado em Anatomia e Identificação de Espécies Madeireiras Comercializadas em Pelotas - Coordenador: Darci Alberto Gatto - SEI 
(23110.006467/2019-30) - Relator: Gilson Porciuncula; 4. Matrículas e ofertas 2019/1: 4.1 - Encargos Marcia Simch; 4.2 - FAUrb - Topografia SEI
(23110.061671/2018-32); 4.3 - Disciplinas sem ensalamento; 5. Informes: 5.1 - Aposentadoria Maria Tereza Fernandes Pouey;  5.2 -  Resposta COCEPE
questionamento sobre Raads de professores com redução de carga horária  - SEI (23110.000458/2019-35); A Prof. Aline iniciou a reunião com o item 1)
Apreciação da pauta; A Profª. Aline solicitou a inclusão do Processo (23110.007363/2019-42) - Solicitação Transferência Profª. Raquel Holz como item 4; 
A pauta foi aprovada com uma abstenção e com a inclusão solicitada; 2. Aprovação da Ata 01/2019 (0407724); A ata colocada em apreciação, e após a
inserção da informação que na reunião estava presente o Prof. Leandro Fagundes como convidado, conforme solicitação do Prof. Romulo,  foi aprovada com
duas abstenções; 3. Projetos de Ensino: 3.1 - Apreciação do Relatório Final do Projeto de Ensino Monitorias de Química da Madeira para o Curso de
Engenharia Industrial  Madeireira  - Coordenador: Gabriel Valim Cardoso - SEI  (23110.009374/2018-86); O Prof. Guilherme Weymer fez o relato do
Relatório Final do Projeto de Ensino com parecer favorável a aprovação, com a sugestão da inclusão da Solicitação de Certificados; 3.2 - Apreciação do
Relatório Final do Projeto de Ensino Monitoria para o Curso de Engenharia Civil  - Coordenador: Eduardo Couto - SEI  (23110.012172/2018-11) - O
Prof. Daniel Palomino fez o relato do Relatório Final do Projeto de Ensino com parecer favorável a aprovação;  3.3 - Apreciação do Projeto de
Ensino Colocando em Prática o Aprendizado em Anatomia e Identificação de Espécies Madeireiras Comercializadas em Pelotas - Coordenador: Darci
Alberto Gatto - SEI  (23110.006467/2019-30) - O Prof. Gilson Porciuncula fez o relato da Proposta do Projeto de Ensino com parecer favorável a aprovação,
mediante a adequação do cronograma de atividades, revisão total das datas. Todos os projetos foram aprovados por unanimidade, com as ressalvas
sugeridas; 4. Solicitação Transferência Profª. Raquel Holz - Processo (23110.007363/2019-42); A Profª. Aline apresentou a carta de solicitação (0454162)
da Profª. Raquel Holz, enviando proposta para sua transferência. Após discussão entre os membros, duas propostas apresentadas pelo Prof. Gilson
Porciuncula e pelo Prof. Romulo Henrique de Farias, ambas ressaltando que as áreas de contribuição mencionadas na carta da Profª. Raquel estão
contempladas por professores do CEng, porém o Prof. Gilson sugeriu que a Câmara já enviassem disciplinas que a professora poderia contribuir. Já a
proposta do Prof. Romulo seria não elencar disciplinas, deixar em aberto. A proposta do Prof. Romulo foi aprovada com 6 votos, contra 3 votos para a
proposta do Prof. Gilson e 2 abstenções. Portanto os membros da Câmara de Ensino não se opuseram 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 
possíveis contribuições, Logística (Curso de Engenharia de Produção) e Sistemas de Transportes, Ferrovias, Portos e Hidrovias, Engenharia de Tráfego
e 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. 5. Matrículas e ofertas 2019/1: 5.1 - Encargos Márcia Simch -
A Profª. Aline informou que a Profª. Márcia Simch adiou sua decisão de aposentadoria para setembro/2019, portanto assumindo seus encargos neste
semestre, 2019/1. 5.2 - FAUrb - Topografia SEI (23110.061671/2018-32) - A Profª. Aline informou que a professora Bruna Sentano irá ministrar a
Disciplina Instalações Prediais I (15000300) para o Curso de Engenharia Civil, não necessitando da solicitação feita anteriormente à FAUrb e a Câmara
decidiu encaminhar despacho - SEI (0455168), informando a decisão e oferecendo em caráter de emergência e excepcionalmente neste semestre, as vagas
nas turmas existentes, na disciplina de Topografia, para o Curso de Arquitetura e Urbanismo; 5.3 - Turma Fechada - Prof. Tiago Thompsen Primo -
A Profª. Aline informou que foi fechada uma turma da disciplina Projetos Técnico-científicos em Geoprocessamento II (15000576), ministrada
pelo Prof. Tiago Thompsen Primo, assim possibilitando a abertura de uma nova turma para a disciplina de Algoritmo e Programação (22000294). A
professora solicitou que os coordenadores verifiquem as demandas e horários de seus cursos. 5.4 -  Disciplinas sem ensalamento -  A Profª. Aline solicitou
aos coordenadores verificarem e avisarem por e-mail se existe alguma disciplina sem ensalamento, para as providências serem tomadas a fim de solucionar a
questão. O Prof. Marcelo Rossi consultou os membros sobre a abertura de uma reoferta da disciplina Sistemas Realimentados (15000440) que será
ministrada pelo Prof. Claudio Duarte. Os membros foram favoráveis a solicitação, porém, tendo em vista que o professor terá 17h neste semestre, fica
limitada a carga horária de 15h no próximo semestre. 6. Informes. 6.1 - Aposentadoria Maria Tereza Fernandes Pouey - A Profª. Aline informou que a
Profª. Maria Tereza Fernandes Pouey pretende solicitar aposentadoria a partir do dia vinte e sete de março do ano corrente, conforme e-mail enviado à
Direção e Coordenação de Curso da Engenharia Civil e Engenharia Agrícola;  5.2 -  Resposta COCEPE questionamento sobre Raads de professores com
redução de carga horária  - SEI(23110.000458/2019-35) - A Profª. Aline apresentou resposta do COCEPE, despacho (0442797), e verificou que a resposta
não respondeu o questionamento desejado, assim o CEng solicitou nova orientação sobre a carga horária anual efetiva a ser preenchida pelos docentes
em horário especial com redução de 50% da jornada de trabalho. A Profª. Aline informou que questionou à CRA sobre o prazo e entrega do Plano de Ensino,
pois não há previsão no atual calendário acadêmico. Foi informada que a PRE irá enviar memorando com os prazos. 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 24/03/2019, às 17:34, 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 0454727 e o código CRC 76F6ECC2.

 
Referência: Processo nº 23110.005976/2019-45 SEI nº 0454727
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