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Aos 22 dias do mês de março do ano de 2019, às oito horas e 30 minutos, na sala A 306 do Centro de Engenharias,
localizado na Rua Benjamin Constant nº 989, reuniu-se a Câmara de Ensino da referida Unidade, com a presença dos
Professores, membros da Câmara, conforme lista de presença (0456706), com a presença do professor
Gilson Porciúncula como ouvinte e com a presença da Coordenadora da Câmara, Aline Ribeiro Paliga, para tratar a
seguinte pauta: 1. Apreciação da pauta; 2. Aprovação da Ata 02/2019 (0454727); 3. Projetos de Ensino: 3.1
- Apreciação do Projeto de Ensino Palestra Plano de Gerenciamento de Resíduos LabAgrotec - Coordenadora: Gizele
Ingrid Gadotti - SEI  (23110.007188/2019-93); - Relator: Marcelo Schramm; 3.2 - Apreciação do Projeto de
Ensino Representação Gráfica na Engenharia - Coordenador: Roger Toscan Spagnolo - SEI  (23110.007214/2019-83);
- Relator: Carlos Luz; 3.3 - Apreciação do Projeto de Ensino Tecnologias Educacionais Digitais para o Ensino de
Engenharias - Coordenador: Walter Ruben Iriondo Otero - SEI  (23110.006316/2019-81); - Relator: Gilson Simões
Porciuncula; 3.4 - Apreciação do Projeto de Ensino Desenvolvimento de Material Didático para as aulas práticas da
Disciplina de Antenas - Segunda Etapa - Coordenador: Maiquel dos Santos Canabarro - SEI  (23110.007888/2019-88);
- Relator: Rômulo Henrique de Farias; 3.5 - Apreciação do Projeto de Ensino Desenvolvimento a
Automação - Coordenador: Sigmar de Lima - SEI  (23110.007664/2019-76); - Relator: Jorge Manuel
Rodrigues; 3.6 - Apreciação do Projeto de Ensino Monitoria da disciplina Propriedades Físicas e Mecânicas da
Madeira - 2019/1 e 2019/2 - Coordenador: Darci Gatto - SEI  (23110.007090/2019-36); - Relator: Leandro
Fagundes; 3.7 - Apreciação do Relatório Final do Projeto de Ensino Desenvolvimento de Material Didático para as
aulas Práticas da Disciplina de Antenas - Coordenador: Maiquel dos Santos Canabarro - Processo Físico
23110.008880/2017-77 - Condoc 481398 - Relator: Maurizio Silveira Quadro; 3.8 - Apreciação do Relatório Final do
Projeto de Ensino Modelos 3D de exercícios de Cotada - Coordenadora: Ângela Vasconcelos - Processo Físico
23110.003427/2017-74 - Condoc 462516 - Relatora: Merielen de Carvalho Lopes; 4. Quebras de pré-requisitos; 5.
Informes: 5.1 -  Disciplinas Equivalentes (23110.042299/2018-65); 5.2 - Pesquisa. A Prof. Aline iniciou a reunião
com o item 1. Apreciação da pauta: A Profª Aline solicitou as seguintes inclusões: Memorando da Profª Claudia
Teixeira-Gandra - Processo 23110.060508/2018-52 (item 7); Relatório Final de Projeto de Ensino Disseminação e
orientação sobre conteúdos e técnicas no Laboratório de Segurança e Ergonomia (LABSERG)  - Coordenador: Luis
Franz - Processo 23110.019731/2018-14 (item 3.9); Relatório final do Projeto de Ensino Núcleo de Apoio à
Cartografia e Topografia – NACarT - Processo físico 23110.002564/2017-91 - Coordenadora: Angélica Cirolini (item
3.10) e Proposta de Projeto de Ensino Núcleo de Apoio à Cartografia e Topografia – NACarT -
Coordenadora: Angélica Cirolini - 23110.010176/2019-46 (item 3.11) ; Pedido de abertura de novas turmas (item 5);
Aprovação da Ata da reunião 03/2019 (item 2). O Prof. Rômulo solicitou a inclusão do ponto de pauta: Calendário de
reuniões da Câmara de Ensino (item 4). As inclusões foram aprovadas por unanimidade. 2. Aprovação das Atas
02/2019 (0454727) e 03/2019 (0466462):  Ata 02/2019: Foi solicitado pelo Professor Marcelo Schramm
esclarecimento no item 5.4., onde se lê "Professor Marcelo", foi corrigido para "Professor Marcelo Rossi". A ata
foi aprovada por unanimidade após correções. Ata 03/19: aprovada, após correções, por maioria, com uma
abstenção. 3. Projetos de Ensino: 3.1 - Apreciação do Projeto de Ensino Palestra Plano de Gerenciamento de
Resíduos LabAgrotec - Coordenadora: Gizele Ingrid Gadotti - SEI  (23110.007188/2019-93); O Prof. Marcelo
Schramm relatou o referido projeto, solicitando que no cronograma conste atividades durante todo período do
projeto; sugerindo a correção na denominação da etapa palestra (palavra Patrícia) e a mudança da tipagem do projeto
para curso. Além disso, sugeriu um despacho informando o motivo da discrepância entre as datas do cronograma e
período de execução (prazo de 30 dias de antecedência na submissão).  O parecer foi favorável à aprovação do Projeto.
3.2 - Apreciação do Projeto de Ensino Representação Gráfica na Engenharia - Coordenador: Roger Toscan Spagnolo -
SEI  (23110.007214/2019-83);  O Prof. Carlos da Luz relatou o referido projeto dando parecer favorável à aprovação
do Projeto. 3.3 - Apreciação do Projeto de Ensino Tecnologias Educacionais Digitais para o Ensino de Engenharias -
Coordenador: Walter Ruben Iriondo Otero - SEI  (23110.006316/2019-81); A Profª. Aline relatou o projeto e sugeriu a
correção das palavras avançado (avanzado) e aprendizagem (aprendiizagem) no item "Oficina 2" no cronograma de
atividades (etapas). O Prof. Romulo sugeriu que no item Metodologia seja feita a troca da palavra aulas por cursos. O
parecer foi favorável à aprovação do projeto. 3.4 - Apreciação do Projeto de Ensino Desenvolvimento de Material
Didático para as aulas práticas da Disciplina de Antenas - Segunda Etapa - Coordenador: Maiquel dos Santos
Canabarro - SEI  (23110.007888/2019-88);  O Prof. Rômulo relatou o projeto dando parecer
favorável. 3.5 - Apreciação do Projeto de Ensino Desenvolvimento a Automação - Coordenador: Sigmar de Lima - SEI 
(23110.007664/2019-76); O Prof. Jorge relatou o projeto dando parecer favorável. 3.6 - Apreciação do Projeto de
Ensino Monitoria da disciplina Propriedades Físicas e Mecânicas da Madeira - 2019/1 e 2019/2 - Coordenador: Darci
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Gatto - SEI  (23110.007090/2019-36); O Prof. Leandro relatou o projeto, dando parecer favorável. Foi discutido sobre
a oferta das disciplinas durante todo o período do projeto, e como encaminhamento, ficou decidido verificar nos
relatórios finais se houve a oferta justificando a necessidade monitoria. Após discussão, a sugestão da Câmara foi de
que o projeto seja mantido como grupo de estudos, e seja retirada a expressão "Monitoria" do título. 3.7 - Apreciação
do Relatório Final do Projeto de Ensino Desenvolvimento de Material Didático para as aulas Práticas da Disciplina
de Antenas - Coordenador: Maiquel dos Santos Canabarro - Processo Físico 23110.008880/2017-77 - Condoc 481398.
O Professor Maurizio relatou o relatório final do projeto dando parecer favorável, informando que o Prof.
Maiquel necessita incluir no processo a solicitação de certificados. 3.8 - Apreciação do Relatório Final do Projeto de
Ensino Modelos 3D de exercícios de Cotada - Coordenadora: Ângela Vasconcelos - Processo Físico
23110.003427/2017-74 - Condoc 462516;  A Profª Merielen relatou o relatório final dando parecer favorável à
aprovação. 3.9 - Apreciação do Relatório Final do Projeto de Ensino Disseminação e orientação sobre conteúdos e
técnicas no Laboratório de Segurança e Ergonomia (LABSERG)  - Coordenador: Prof. Luis Franz: Processo
23110.019731/2018-14. A Profª. Aline relatou o relatório final do projeto, dando parecer favorável, informando que o
Prof. Franz necessita incluir no processo a solicitação de certificados. 3.10 - Apreciação do Relatório final do Projeto
de Ensino Núcleo de Apoio à Cartografia e Topografia – NACarT  - Processo físico 23110.002564/2017-91 -
Coordenadora: Angélica Cirolini; O Prof. Leandro relatou o relatório final, dando parecer favorável, informando que a
Prof. Angélica necessita incluir no processo a solicitação de certificados. 3.11 - Apreciação do Projeto de Ensino
Núcleo de Apoio à Cartografia e Topografia – NACarT  - Coordenadora: Angélica Cirolini -
Processo 23110.010176/2019-46 - Relator: Prof. Leandro Fagundes. O Prof. Leandro relatou o projeto, dando parecer
favorável à sua aprovação. Após os relatos, os projetos foram colocados em apreciação em bloco e aprovados por
unanimidade. 4. Calendário de Reuniões da Câmara de Ensino: O Professor Rômulo solicitou que seja elaborado
um calendário de reuniões da Câmara, sugerindo que estas ocorram em datas próximas à Reunião do Conselho. Após
discussões ficou definido que as reuniões ordinárias da Câmara de Ensino serão no mesmo dia das reuniões do
Conselho do Centro de Engenharias. Havendo necessidade, será convocada reunião extraordinária. A proposta foi
colocada em votação e aprovada por maioria, com uma abstenção. 5. Pedido de abertura de novas turmas A Profª.
Aline informou que recebeu um pedido de abertura de turma de Cálculo B (15000346) com 36 interessados. Ficou
decidido que será aguardada a definição sobre a vinda da Profª. Raquel Holz para avaliar possível abertura. 6. Quebras
de pré-requisitos: A Profª. Aline relatou que recebeu e-mail da Prof.ª Ariane Rosa, Coordenadora Adjunta do Curso
de Eng. de Produção, informando que não concorda com quebra de pré-requisito efetuada em seu Colegiado e
solicitando que a mesma seja discutida pela Câmara de Ensino. O Prof. Gilson esclareceu o procedimento adotado para
avaliação dos pedidos de quebra dentro do curso de Engenharia de Produção: a solicitação é primeiramente avaliada
pelo professor da disciplina, posteriormente é apreciada pelo Colegiado. Após ampla discussão, foram dados os
seguintes encaminhamentos: A Profª. Aline sugeriu que seja feita uma reunião no próximo semestre para discutir a
sistematização dos pedidos de quebras. O Prof. Maurizio sugeriu que as quebras de pré-requisitos de disciplinas dos
Cursos do CEng sejam analisadas nas reuniões da Câmara de Ensino. Após ampla discussão, a proposta do Prof.
Maurizio foi colocada em votação e aprovada com dois votos favoráveis e seis abstenções. 7. Memorando da Profª.
Claudia Teixeira-Gandra: O Prof. Maurizio relatou o ocorrido e informou que já foi encaminhada a matrícula
do aluno envolvido no Curso de Agronomia. Além disso, o caso já está sendo analisado em instâncias superiores. O
Prof. Rômulo relatou um caso de um discente ingressante 2019/1 do Curso de Engenharia de Petróleo, que causou
preocupação aos membros da Câmara, que se sentiram ofendidos com postagens realizadas pelo aluno em seu perfil do
Facebook. Após discussão sobre o caso, foi dado o encaminhamento de que o Prof. Rômulo deverá formalizar o
ocorrido por escrito para que sejam dadas as devidas providências. 8. Informes: 8.1 -  Disciplinas
Equivalentes (23110.042299/2018-65); A Profª. Aline informou a resposta da CRA sobre o questionamento enviado
pela Câmara de Ensino: os colegiados podem negar matrícula especial em disciplinas com equivalência registrada no
sistema cobalto, pois o próprio conceito da formação livre fica prejudicado diante duplicação dos conteúdos,  não
contribuindo para formação do acadêmico. 8.2 - Pesquisa: A Profª Aline informou aos membros da Câmara que
recebeu uma demanda de pesquisa sobre o comprometimento organizacional de coordenadores (as) acadêmicos (as)
com a gestão dos cursos de graduação da UFPel , colocado os termos de consentimento à disposição para que os
interessados realizassem seu preenchimento. Também encaminhará o resultado de outra pesquisa realizada sobre
Evasão entitulada "Discutindo a evasão nos cursos de graduação criados através do Programa de Apoio a Planos de
Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – REUNI: O caso da UFPel". Nada mais havendo a tratar,
a Profª. Aline Paliga deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Julia Mello dos Santos, 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 11/04/2019, às 22:02, 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 0456707 e o código CRC
71153498.
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