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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

ATA 08/2019
 

Aos 10 dias do mês de maio do ano de 2019, às 8 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 (0532096)
com faltas justificadas dos coordenadores Maurizio Quadro e Merielen Lopes, com a Profª. Maria Laura
Luz como convidada, e e com a presença da Coordenadora da Câmara, Aline Ribeiro Paliga, para tratar a
seguinte pauta: 1. Apreciação da pauta: A pauta foi colocada em apreciação e aprovada por
unanimidade. 2. Aprovação da Ata 07/2019 (0530299): A ata foi colocada em apreciação e aprovada por
unanimidade após correções. 3. Projetos de Ensino: 3.1. Apreciação da Proposta Metodologia científica
aplicada para alunos do curso de Engenharia Civil Coordenador: Klaus Theisen 
SEI 23110.018878/2019-78: O Prof. Jorge Rodrigues relatou o projeto dando parecer favorável. O projeto
foi colocado em apreciação e aprovado por unanimidade. 3.2. Apreciação do Relatório Final do projeto de
ensino Monitoria da disciplina Estratigrafia - 0800012 Coordenadora: Camile Urban Processo
SEI 23110.013947/2018-76: O Prof. Sigmar de Lima relatou o relatório final, dando pareceu favorável. O
relatório foi colocado em apreciação e aprovado por unanimidade. 3.3.   Apreciação do Relatório Final do
Projeto de Ensino Confecção do livro Tecnologia Agroindustrial: produtos de origem animal -
Coordenador: Maria Laura  Gomes da Luz - Processo Físico 23110.002360/2016-70 - Condoc 422289: O
Prof. Daniel Palomino relatou o relatório final do projeto, dando parecer favorável. O relatório foi
colocado em apreciação e aprovado por unanimidade. 3.4.   Apreciação do Relatório Final do Projeto de
Ensino Confecção do livro Tecnologia Agroindustrial: produtos de origem vegetal - Coordenador:
Maria Laura Gomes da Luz - Processo Físico 23110.002365/2016-01 - Condoc 422299 : O Prof. Gilson
Porciuncula relatou o relatório final do projeto, dando parecer favorável. O relatório foi colocado em
apreciação e aprovado por unanimidade. 4. Ofertas 2019/2: As discussões iniciaram com as disciplinas
internas com encargos ainda não definidos. Sobre a disciplina Topografia Geral (15000422) da Eng.
Petróleo ficou decidido que o Prof. Leandro irá confirmar a oferta com o Prof. Alexandre Felipe Bruch.  A
Profª. Aline Paliga informou que recebeu uma demanda de um grupo de alunos do 9º semestre da
Engenharia Agrícola solicitando reoferta da disciplina Drenagem (15000017). Ficou decidido consultar o
Prof. Maurizio Quadro sobre os encargos do professor temporário da vaga da Profª. Tirzah. Em relação aos
pedidos de ofertas externas, foram analisados os pedidos: Curso Gastronomia (23110.018234/2019-80) -
negado; Curso Ciência Biológicas ( 23110.018055/2019-42) - aceito com mudança de horário;
Curso Química de Alimentos (23110.017718/2019-10) - aceito com mudança de horário; Curso Química
Industrial (23110.017833/2019-86) -  aceito; Curso Engenharia de Materiais (23110.015692/2019-67) -
aceito com mudança de horário; Curso Engenharia Hídrica (23110.017362/2019-14) - aceito; Programa de
Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática (23110.015724/2019-24) - aceito. A Profª. Aline
informou que a Profª.  Diuliana irá na próxima reunião da Câmara para explicar sobre o Projeto Integrador,
que auxiliará os Cursos do CEng na Curricularização da Extensão. 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 24/05/2019, às 12:58,
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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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0534429 e
o código CRC D157049D.
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