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Aos 22 dias do mês de novembro do ano de 2018, às 10 horas, na sala 306A do Centro de Engenharias, reuniu-se a
Câmara de Extensão da referida unidade, com a presença dos membros da Câmara, conforme
Ata 0354443. Constatada a existência de quórum, a coordenadora da Câmara de Extensão do Centro saudou a todos e
solicitou a inclusão de três itens na pauta. As inclusões foram aprovadas por unanimidade, e os novos itens passaram a
constar como 3.7, 4.2 e 4.3 da pauta. De imediato, passou-se à ordem do dia. Item 1. Apresentação do
funcionamento da Câmara. A Coordenadora saúdou os novos membros da Câmara e fez uma apresentação do
funcionamento da mesma e suas funções. Em relação à composição, ressaltou que a Câmara tem atualmente
representantes de 11 dos 12 cursos do CEng. De acordo com o regimento, são previstos também representantes das
áreas básicas e profissionalizantes, porém, como na eleição convocada em 2017 não houve inscritos, e o mandato seria
de 2 anos, relatou que serão convocadas novas eleições para essas representações em 2019. Apresentou também as
orientações e procedimentos presentes no site do CEng, como as atas e regimento da Câmara, bem como tutoriais para
cadastro de projetos no Cobalto e SEI. A Prof. Diuliana ressaltou a necessidade de que os professores coordenadores
de projetos realizem o cadastro no Cobalto e no SEI, para a visualização em tempo hábil pela Câmara. Salientou que o
parecer da PREC em projetos só é dado após parecer da Unidade de origem. O Professor Alexandre questionou se
existe atualmente um regramento sobre limite de carga horária em projetos. A Professora Diuliana respondeu que
existe atualmente uma orientação da Direção do Centro para que os coordenadores tenham no máximo 2 horas por
semana em cada projeto. Caso haja necessidade de uma carga horária maior, essa deve ser justificada. Apresentou,
ainda, os números de projetos de extensão no CEng desde 2015, ressaltando que esse número cresceu no ano de 2018.
Item 2. Apreciação da ata 04/2018 (0285326) : A ata foi aprovada por unanimidade. Item 3. Apreciação da
aprovação ad referendum dos projetos de extensão: A Coordenadora da Câmara sugeriu que a apreciação seja feita
em bloco, e a sugestão foi acatada pelos presentes. 3.1. III Meeting SPE UFPEL - 23110.049906/2018-18 - Valmir
Risso: A Prof. Diuliana relatou o projeto, que foi aprovado sem óbices. 3.2. III Seminário de Agricultura de
Precisão - 23110.051784/2018-20 - Carlos Tillmann, 3.3. II Seminário das Engenharias - 23110.051804/2018-62 -
Carlos Tillmann, 3.4. Curso Teórico e Prático Laboratorial de Compostagem - 23110.051816/2018-97 - Carlos
Tillmann, 3.5. Curso de Capacitação em Compostagem Doméstica - 23110.051812/2018-17 - Carlos
Tillmann: Em relação aos projetos do Prof. Tillmann, a Prof. Diuliana relatou alguns problemas, como cadastro de
projetos de curta duração após a execução dos mesmos. Informou também que foi conversado com o Prof. Tillmann
para que o PET da Engenharia Agrícola seja cadastrado como um projeto guarda-chuva, de maior duração, e dentro
dele seriam cadastrados os cursos como ações de extensão. O Professor Darci sugeriu que em relação a Semanas
Acadêmicas, seja feito um cadastro de projeto com maior duração pelos coordenadores ou seja escolhido um professor
responsável dentro de cada curso, e as semanas acadêmicas anuais sejam cadastradas como ações de extensão.
Salientou que sendo feito dessa forma, a captação de recursos é facilitada, já se tendo um projeto de Semana
Acadêmica aprovado pela PREC. Ainda, ressalta que o ideal seria de que todos os projetos de extensão do Centro
tivessem no mínimo dois anos, para que o Centro possa pontuar. Ainda, tendo em vista o grande número de projetos
enviados em um curto período no início do ano, período em que são lançados os editais de bolsas de extensão, o Prof.
Maiquel sugere que a data final dos projetos seja coincidente com o último dia do ano, para concorrerem a bolsas de
extensão. 3.6. Requalificação da Praça da Alfândega: Um novo espaço de vivência! - 23110.054857/2018-35 -
Claudia Lemons: O projeto foi relatado por parecerista, e foi aprovado sem óbices. 3.7. Exploring the conscious
usage of AI for Education - 23110.050776/2018-66 - Tiago Primo: A Prof. Diuliana relatou o projeto, que foi
aprovado mediante sugestão de correções. A seguir, os ad referendum foram colocados em votação e aprovados por
unanimidade. Item 4. Apreciação de novos projetos de extensão: 4.1. I Semana Integrada de Controle,
Automação e Eletrônica - 23110.054796/2018-14 - Maiquel Canabarro: O projeto foi relatado por parecerista, que
informou que no momento do parecer, não constavam alunos inseridos no projeto. O Prof. Maiquel informou que esta
correção já foi efetuada. A Prof. Diuliana salientou que o projeto havia sido cadastrado como Projeto de Ensino,
porém, por haver recursos, foi necessário cadastrar como Extensão. Ressalta, também, que ainda são necessárias
adequações no texto para explicitar a comunidade externa como público alvo. O parecer foi favorável, mediante
realização das correções. O projeto foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. 4.2. Programa de
Treinamento Técnico do Laboratório de Agrotecnologia - 23110.055796/2018-23 - Gizele Gadotti: A Prof.
Diuliana relatou o projeto, que teve parecer favorável. Colocado em votação, o projeto foi aprovado por unanimidade.
4.3. Construindo engenheiros: Controle de Iluminação da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas
- 23110.055534/2018-69 - Sigmar de Lima: A Prof. Diuliana relatou o projeto e sugeriu que seja aumentado o tempo
de duração para 2 anos.  Em relação à carga horária, atualmente a que consta no projeto é de 4 horas. Ressaltou que é



necessário que essa carga horária seja reduzida ou justificada, para que seja aprovada pela Direção do CEng. O parecer
dado foi favorável, mediante correções. O projeto foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Item 5.
Informes. 5.1.  Projeto do Prof. Tiago Thompsen Primo - 23110.050113/2018-41:  A Prof. Diuliana relatou o caso
deste projeto, que foi cadastrado erroneamente junto aos projetos unificados, mas era de Ensino. A Professora Diuliana
informou que já conversou com o Professor coordenador do Projeto, esclarecendo dúvidas quanto ao sistema Cobalto,
e informou também que já foi comunicado a PREC, que cancelou o referido projeto no Cobalto. 5.2. Relato da
Reunião do CONEXT. A Professora Diuliana relatou que na última reunião do CONEXT foi tratada a questão da
curricularização da extensão dentro da UFPel. Informou que foi apresentado um cronograma da UFPel para as ações a
serem realizadas em relação a esse ponto, e que no dia 26 de novembro será enviada a Resolução sobre esse processo
ao COCEPE. Comunicou também que foi apresentado o planejamento das próximas ações a serem tomadas em relação
à curricularização da extensão. Nada mais havendo a tratar, a Coordenadora da Câmara encerrou a reunião da qual,
para constar, eu, Julia Mello dos Santos, Secretária da Câmara de Extensão, lavrei a presente ata, que, após aprovada,
vai por mim e pela Coordenadora da Câmara assinada eletronicamente. Pelotas, 22 de novembro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por DIULIANA LEANDRO, Professor do Magistério Superior/Adjunto, em
04/04/2019, às 14:37, 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 JULIA MELLO DOS SANTOS, Auxiliar em Administração, em
04/04/2019, às 16:19, 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 0362746 e o código CRC
0FAD9DB2.
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