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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

ATA Nº 09/2919 - CCE
Aos três dias do mês de maio 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 ordinariamente, 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. Jorge Manuel Vieira Borges Lourenço Rodrigues, Prof. Leandro
Fagundes, Prof. Marcelo Lemos Rossi, Prof. Sigmar de Lima, Prof. Gabriel Valim Cardoso por Profª
Merielen de Carvalho Lopes, Prof. Maurizio Silveira Quadro, Prof. Luciano Anacker Leston por Prof.
Darci Alberto Gatto, Prof. Daniel Munari Palomino, Prof. Rômulo Henrique Batista de Farias, Prof.
Carlos Alberto Silveira da Luz, Profª Maria Laura Gomes Silva da Luz, Profª Diuliana Leandro, Prof.
Marcelo Schramm, Prof. Gilson Simões Porciúncula, os Técnicos, Laureci Lane por Ricardo Ripoll de
Medeiros, Rafael Rutz e Giusepe Stefanello. Ausentes sem justificativas: Acadêmicos Cássio Bolonia
Horta de Oliveira, Lucas Rafael Silva da Silveira e Racquel Knust Rodrigues. 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, a qual foi aprovada por unanimidade com as seguintes
inclusões: 1 - Alteração do ponto 9 - será apreciado o ad referendum, solicitado pela Profª Isabela
Fernandes Andrade. 2 - Representação da UFPel junto ao CREA, solicitado pela Profª Isabela. 3 -
Indicação da Comissão para elaborar edital e selecionar bolsistas de Bolsas de Desenvolvimento da
Unidade, solicitado pela Profª Isabela. 4 - Proposta de ações para as comemorações dos 10 anos do Centro
de Engenharias, solicitado pela Profª Claudia Fernanda Lemons e Silva. 5 - Pedido de recurso para
impressão de material gráfico para semana acadêmica, solicitado pela Profª Isabela Fernandes Andrade. 6 -
Retirar o Item 10 de pauta e tratá-lo como um Informe, solicitado pela Profª. Isabela. ITEM 2 -
APRECIAÇÃO DAS ATAS Nº 07/2019 (0494635) e Nº 08/2019 (0514389), referentes as reuniões
realizados nos dias 12/04 e 25/04. A Senhora Presidente do CCE colocou a palavra à disposição para que
os Conselheiros se manifestassem sobre as atas em apreciação. Na Ata n. 07/2019 (0485854) o
Conselheiro Prof. Marcelo Lemos Rossi sugeriu que no item 17.1 onde se lê "redistribuição" leia-se
"remoção"; no Item 17.3, a Conselheira Profª Maria Laura Gomes Silva da Luz sugeriu a correção onde se
lê "Trouxe a informação [...]" leia-se "A Profª. Isabela trouxe a informação que a Direção da Unidade
[...]", após, a Ata nº 7 foi aprovada com duas abstenções de Conselheiros que não participaram da reunião
anterior. Já a Ata nº 08/2019 0514389, foi aprovada com cinco abstenções de Conselheiros que não
participaram da reunião anterior. ITEM 3 - APRECIAÇÃO DA APROVAÇÃO AD REFERENDUM
REFERENTE A HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES, COMPOSIÇÃO DE BANCA
EXAMINADORA E AGENDA DE PROVAS PARA O CONCURSO DE PROFESSOR
SUBSTITUTO PARA O CURSO DE GEOPROCESSAMENTO - Processo SEI 23110.054272/2018-
15. A Senhora Presidente do Conselho do Centro justificou a aprovação ad referendum referente ao
presente processo, tendo em vista o exíguo prazo para homologação dos candidatos para o concurso na
Área de Geofísica OU Matemática. Na ocasião, foram homologadas as inscrições dos seguintes candidatos
na modalidade Ampla Concorrência: Bruno Silva da Fontoura, Carolina Gonçalves Leandro, Flavia
Sapper da Rosa, Glauber Sallaberry Kist, Jessica Stern Behling, Leandro Macedo Cozza, Paulo Sica
Thomaz, Pedro Frediani Jardim, Priscila Martta Rodrigues, Roselene Marostega Felker, Thais
Magalhães Possa, Tiago Lopes Bertoldi e Tulio Christian Gonçalves Soares. A Banca Examinadora foi
composta pelos professores: Drª Daniela Arnold Tisot, Presidente, Dr. Giovani Matte Cioccari, Dr.
Marcelo Schramm e como suplente a Drª Leticia Tonetto. A agenda do concurso foi marcada para o
período de 14/05 a 16/05/2019 com inicio às 09 horas do dia 14/05, na sala 306 do prédio CEng/Cotada
localizado na Rua Benjamin Constante, 989. Após, solicitou a apreciação do ad referendum, o qual foi
aprovado por unanimidade. A título de informações, a Conselheira Profª Maria Laura Gomes Silva da Luz
alertou para que após a cada concurso as notas de cada avaliador devem ser lacradas sem rasuras, em um
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envelope, e após a divulgação das mesmas, devem ser novamente guardadas em envelopes lacrados com o
restante das planilhas e colocados em uma caixa, que também deve ser lacrada. ITEM 4 -
APRECIAÇÃO DA APROVAÇÃO AD REFERENDUM REFERENTE A HOMOLOGAÇÃO DAS
INSCRIÇÕES, COMPOSIÇÃO DE BANCA EXAMINADORA E AGENDA DE PROVAS PARA O
CONCURSO DE PROFESSOR SUBSTITUTO PARA OS CURSOS DE ENGENHARIA
ELETRÔNICA E ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO - Processo SEI
23110.005595/2019-66. A Senhora Presidente do Conselho do Centro justificou a aprovação ad
referendum referente ao presente processo, tendo em vista o exíguo prazo para homologação dos
candidatos. Disse que conforme encaminhamento da Coordenação do Curso de Engenharia Eletrônica do
formulário 0521346 e do despacho 0521180, em que o Colegiado decidiu pela não-homologação do único
candidato inscrito Mairon de Araujo Belchior,  por não atender a titulação exigida no Edital. Após,
solicitou a aprovação do ad referendum sobre a não homologação do referido candidato, bem como a
aprovação da solicitação de reabertura do presente edital com rebaixamento da titulação exigida
para Mestrado e adição de Graduação em Ciência da Computação, o qual foi aprovado com duas
abstenções. ITEM 5 - APRECIAÇÃO DA APROVAÇÃO AD REFERENDUM REFERENTE A
NOVA DATA E LOCAL PARA REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA CARREIRA
DO MAGISTÉRIO SUPERIOR DA UFPEL (ÁREA: SANEAMENTO AMBIENTAL), referente
ao Edital nº 027/2018 - Processo nº 23110.105104/2017-14. A Senhora Presidente do Conselho do Centro
colocou em apreciação dos Senhores Conselheiro a aprovação ad referendum do CCE referente a agenda
do concurso sugerida para o período de 03 a 07 de junho de 2019, com início previsto às 9h do dia 03/06
na sala 306A - Centro de Engenharias/Cotada. Após, solicitou a aprovação do ad referendum referente a
agenda do certame, o qual foi aprovado por unanimidade. ITEM 6 - APRECIAÇÃO DA AVALIAÇÃO
DE 18 MESES DO ESTÁGIO PROBATÓRIO - Processo SEI 23110.007870/2018-03. A Senhora
Presidente do Conselho do Centro colocou em apreciação dos Senhores Conselheiros a homologação da
avaliação parcial referente ao processo de Estágio Probatório da Profª. Tamara Leitzke Caldeira. Após
análise, e por ter sido aprovada com média final acima de 70%, conforme as normas de avaliação do
CONSUN, o relatório parcial de 18 meses de estágio probatório foi aprovado por unanimidade. A
avaliação final do estágio probatório será realizada aos 30 meses. ITEM 7 - HOMOLOGAÇÃO DO
PLANO DE TRABALHO DE 18 MESES DO PROF. ÁDAMO DE SOUZA ARAÚJO - Processo
SEI 23110.009549/2019-36. Conforme parecer da Comissão de Avaliação de Estágio Probatório dos
Docentes do Centro de Engenharias, a entrega do Plano de Trabalho de 2019 ocorreu no período
estabelecido e constam os eixos ensino, pesquisa, extensão e gestão. Após, os Conselheiros
acompanharam por unanimidade o parecer favorável da Comissão sobre o referido Plano de
Trabalho. ITEM 8 - HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DE 18 MESES DO PROF.
HEBERT LUIS ROSSETTO - Processo SEI 23110.010035/2019-23.  Conforme parecer da Comissão de
Avaliação de Estágio Probatório dos Docentes do Centro de Engenharias, a entrega do Plano de Trabalho
de 2019 ocorreu no período estabelecido e constam os eixos ensino, pesquisa, extensão e atividades
pedagógicas. Sugere-se que o referido docente também se envolva em atividades administrativas, como
participação em câmaras, comissões, colegiados de curso, entre outros. Após, os Conselheiros
acompanharam por unanimidade o parecer favorável da Comissão sobre o referido Plano de Trabalho.
ITEM 9 - APRECIAÇÃO DA APROVAÇÃO AD REFERENDUM SOBRE A INDICAÇÃO DE
TUTOR DE ESTÁGIO PROBATÓRIO DO PROF. FORLAN LA ROSA ALMEIDA - Processo
SEI 23110.038240/2018-72. A Senhora Presidente do Conselho do Centro, justificou a aprovação ad
referendum. Disse que conforme consulta ao Prof. Valmir Francisco Risso indicou-o como Tutor para
acompanhar o Estágio Probatório do Prof. Forlan La Rosa Almeida por um período de 30 meses. Após,
solicitou a apreciação do ad referendum, o qual foi aprovado com uma abstenção. ITEM 10 - PEDIDO
DE REDISTRIBUIÇÃO DA PROFª. MARÍLIA LAZAROTTO DA UFRGS PARA O
CENG/UFPel - Processo SEI 23110.016919/2019-91. Esse item foi retirado de pauta e tratado como
informe. ITEM 11 - INDICAÇÃO DE DOCENTE E TÉCNICO-ADMINISTRATIVO QUE SERÃO
AGRACIADOS COM TÍTULOS HONORÍFICOS DURANTE CERIMÔNIA COMEMORATIVA
AOS CINQUENTA ANOS DA UFPEL - Processo SEI 23110.016677/2019-36. A Senhora Presidente do
Conselho do Centro trouxe para apreciação dos Senhores Conselheiros os termos do Memorando-Circular
nº 3/2019/GR/REITORIA referente a instruções acerca dos 50 anos da UFPel no qual, no item d) Título
Honoríficos, haverá, em agosto provavelmente no dia do aniversário da UFPEL, cerimônia de  entrega de
novos laureados com o título honoríficos concedidos pelo Conselho Universitário. Dessa forma, as
unidades deverão enviar até o dia 24/05/19 os  nomes de 2 (duas) pessoas para serem homenageadas,
sendo elas 1 (um(a))  servidor(a) docente e 1 (um(a)) técnico-administrativo (a), podendo ser tanto da
ativa, quanto do quadro de aposentados, juntamente com uma breve justificativa do porquê da indicação.
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O método de escolha fica a cargo de cada unidade, podendo ocorrer eleição ou indicação da direção ou
outro meio que se considerar cabível. Com  relação ao método de escolha, os Conselheiros aprovaram com
duas abstenções ser indicado no Conselho do Centro. Também ficou aprovado com uma abstenção que a
Conselheira Profª Maria Laura Gomes Silva da Luz  trará na próxima reunião a história de professores que
contribuíram com a criação do Centro de Engenharias para que, com base nesse histórico, se proceda a
escolha. ITEM 12 - FUNDO PATRIMONIAL: CRONOGRAMA DE DISCUSSÃO E
ENCAMINHAMENTOS - Processo SEI 23110.013670/2019-62. A Senhora Presidente do Conselho do
Centro se reportou a reunião do CCE realizada em 12/04/2019, onde foi apresentada a proposta de criação
do fundo patrimonial do CEng pelo acadêmico David Alves Conceição, a qual foi encaminhada a todos os
Conselheiros, bem como toda a documentação entregue pelo discente. Disse que entende que esse assunto
é de interesse de todos, então, trouxe para o Conselho sugerir uma proposta de cronograma de discussão.
Além disso,  informou que caso o Conselho tenha interesse em receber um parecer sobre o assunto da
Procuradoria Jurídico da UFPel, que seja encaminhado pelo CCE. Após ampla discussão sobre o assunto,
os Senhores Conselheiros  sugeriram que se encaminhe os seguintes questionamentos à Procuradoria
Jurídica: a) qual a forma de participação e responsabilidade da Unidade; b) se há necessidade de ser
aprovado pelo Conselho do Centro. A sugestão foi aprovada por unanimidade. ITEM 13 - PROJETOS
DE ENSINO. A Profª Aline Ribeiro Paliga apresentou os seguintes relatos: 13.1. Apreciação do Relatório
Final intitulado: "Monitorias das disciplinas de Equações Diferenciais A e Cálculo Numérico e
Aplicações para os cursos de engenharia da UFPel" - Coordenador: Prof. Marcelo Schramm, processo
SEI 23110.008390/2018-51. Parecer: O relator examinando o presente processo foi de parecer favorável à
aprovação do Relatório.  Os Senhores Conselheiros foram favoráveis ao relato e o respectivo parecer. 13.2.
Apreciação do Relatório Final intitulado: "Prática de ensaios laboratoriais aplicados à pavimentação
(ano 2)" - Coordenador: Klaus Machado Theisen, processo físico 23110.006231/2017-31. Parecer: O
relator examinando o presente processo foi de parecer favorável à aprovação do Relatório. Os Senhores
Conselheiros foram favoráveis ao relato e o respectivo parecer. 13.3. Apreciação do Relatório Final
intitulado: "VIII Semana Acadêmica do curso de Eng. Civil" - Coordenador: Klaus
Machado Theisen, processo físico 23110.004210/2017-81 - Parecer: O relator examinando o presente
processo foi de parecer favorável à aprovação. Os Senhores Conselheiros foram favoráveis ao relato e ao
respectivo parecer. 13.4. Apreciação da Proposta de projeto de ensino intitulado: "Prática de Ensaios
Laboratoriais aplicados à Pavimentação (ano 3) - Coordenador: Klaus Machado Theisen, processo SEI
23110.015451/2019-18. Parecer: A relatora examinando o presente processo foi de parecer favorável à
aprovação do Projeto.  Os Senhores Conselheiros foram favoráveis ao relato e o respectivo parecer. 13.5.
Apreciação do Relatório Final intitulado: "Palestra Plano de Gerenciamento de Resíduos LabAgrotec"
- Coordenadora: Gizele Ingrid Gadotti, processo SEI 23110.007188/2019-93. Parecer: O relator
examinando o presente processo foi de parecer favorável à aprovação. Os Senhores Conselheiros foram
favoráveis ao relato e o respectivo parecer. ITEM 14 - APRECIAÇÃO DA INDICAÇÃO DA
COMISSÃO PARA ELABORAR O EDITAL PARA BOLSISTAS DESENVOLVIMENTO DA
UNIDADE - BDU. A Senhora Presidente do CCE colocou em apreciação dos Senhores Conselheiros os
seguintes nomes para compor a Comissão: Prof. Leonardo Rohde, Técn. Rafael Rutz e Profª Tamara
Leitzke Caldeira, tendo como suplente a Profª Diuliana Leandro. Após, a indicação foi aprovada por
unanimidade. ITEM 15 - SUBSTITUIÇÃO DE REPRESENTANTE DA UFPEL JUNTO AO CREA-
RS. Devido a algumas desinformações sobre a representação junto ao CREA/RS, a Senhora Presidente
sugeriu a retirada de pauta, sugerindo o encaminhamento de um oficio ao CREA/RS solicitando
informações sobre a representação da Instituição naquele órgão. Sugestão aprovada por
unanimidade. ITEM 16 - PROPOSTA DE AÇÕES PARA AS  COMEMORAÇÕES DOS 10 ANOS
DE CRIAÇÃO DO CENTRO DE ENGENHARIAS. A Conselheira Profª Claudia Fernanda Lemons e
Silva, na qualidade de membro da Comissão Organizadora das Comemorações dos 10 anos do CEng,
apresentou a seguinte proposta elaborada relativa as comemorações: Dia 15 de maio - Abertura das
atividades comemorativas: Protocolo de abertura; Fala da reitoria e direção; Apresentação musical; Fala
do ex-diretor Prof. Wolmer Brod Peres - Histórico da criação do CEng; Descerramento de placa
comemorativa; Homenagem para professor e funcionário; Encerramento. Dia 7 de junho - Aula magna.
Dia 12 de junho - Mateada na praça - apresentação do projeto de revitalização da praça. Dia 29 de junho -
Almoço de confraternização por adesão. Com relação a placa comemorativa a Professora informou que fez
um orçamento de material acrílico no valor de R$ 225,00, sugerindo a colaboração dos servidores para a
confecção da placa através da contribuição com qualquer valor, a ser entregue na secretaria da direção.
Após análise do cronograma, a data de abertura das atividades comemorativas foi sugerida, a princípio,
para o dia 22 de maio. No dia 07 de junho foi sugerida a inclusão de um palestrante. A Conselheira Profª
Maria Laura Gomes Silva da Luz sugeriu uma galeria para exposição de fotos e livros. Na sequência, foi
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proposto aos Conselheiros a escolha dos nomes para receber as homenagens, os quais indicaram o nome
do Prof. Wolmer Brod Peres e o da Técnica Laureci Lane Araujo Silva. Após, o cronograma com as
sugestões, foi aprovado por unanimidade. ITEM 17 - PEDIDO DE RECURSOS PARA IMPRESSÃO
DE MATERIAL GRÁFICO. A Senhora Presidente colocou em apreciação a solicitação do Prof. Everton
Anger Cavalheiro referente a impressão de material no valor de R$ 208,00 para ser utilizado no evento da
Semana Acadêmica do Curso de Engenharia de Produção. Falou da necessidade de aprovação no
Conselho, tendo em vista que esse tipo de despesa não foi previsto no orçamento da Unidade. Após, ampla
discussão e considerando que a PRAE disponibiliza recurso para essas atividades, os Conselheiros foram
de parecer desfavorável a solicitação da despesa. 18 - INFORMES. 18.1. Memorando nº
190/2019/CENG - Prof. Leonardo da Silva Oliveira. Processo SEI 23110.014804/2019-62. A Senhora
Presidente do Conselho do Centro trouxe ao conhecimento dos Senhores Conselheiros os termos do
Memorando nº 190/2019/CENG, no qual, solicita sua saída da Comissão de revisão do Regimento Interno
da Unidade, diante dessa solicitação houve a necessidade de alteração na composição da Comissão,
passando o segundo suplente Prof. Maurizio Silveira Quadro para ocupar a vaga de Titular, também
sugeriu que sejam indicados os nomes de suplentes de docentes para a emissão da nova portaria. Após,
foram aprovados os nomes dos professores Daniel Munari Vilchez Palomino e Jorge Manuel Vieira
Borges Lourenço Rodrigues. 18.2. Plano Anual de Atividades Docentes - processo SEI
23110.015028/2019-18. A Senhora Presidente do Conselho do Centro trouxe a informação referente à
reunião do Vice-Reitor com os docentes do Centro de Engenharias, Centro de Artes e Faculdade
Arquitetura e Urbanismo, na qual foi apresentada a proposta do Plano Anual de Atividades Docentes -
PADOC, bem como, o cronograma para apreciação da proposta. Disse que  não é algo definitivo e que as
unidades poderão optar por aderir ou não ao referido plano. o Conselheiro Prof. Leandro Fagundes
ressaltou que conforme comentado na  reunião do PADOC, as vagas por aposentadorias por invalidez ou
exoneração a partir de março de 2019, retornariam automaticamente para a Unidade e solicitou que a
Direção tentasse reverter a vaga do Prof. Luis Eduardo Novaes para o Curso. A Senhora Presidente disse
que irá encaminhar um Memorando ao COCEPE, solicitando a possibilidade de reversão da vaga para a
Unidade. 18.3 - Solução do problema de alagamentos constantes em frente ao CEng/Cotada. A
Senhora Presidente do Conselho do Centro comunicou que, conforme noticiado em 26/04/2019 pela
Direção da Unidade, o problema de alagamento em frente ao prédio do CEng/Cotada foi solucionado pelo
SANEP. As iniciativas para que isso fosse resolvido iniciaram em 06/08/2018. No último dia 30/04, foi
entregue em mãos ao Diretor-Presidente da Autarquia um oficio de agradecimento pelo serviço prestado.
18.4 - Pedido de redistribuição de professora da UFRGS para a UFPel. A Senhora Presidente trouxe
ao conhecimento dos Senhores Conselheiros o e-mail da Profª. Marília Lazarotto no qual, diz ter
conhecimento do pedido de redistribuição e/ou remoção da Profª. Ana Karina Scomazzon para a UFRGS -
processo SEI 23110.006143/2019-00, demonstrando seu interesse na redistribuição ao Centro de
Engenharias da UFPel, dizendo que  possui interesse pessoal de permanência nesta universidade.
Atualmente a professora pertence  ao quadro de docente da Faculdade de Agronomia, Departamento de
Horticultura e Silvicultura da UFRGS e do Programa de Pós-Graduação em Fitotecnia na mesma
Instituição. A Profª. Isabela disse que há um antigo pedido de sua parte: Processo nº 23110.007176/2017-
05. No entanto, ainda não chegou oficialmente o pedido de redistribuição da Profª Ana Carolina Scomazon
e, por esse motivo, o pedido da Profª Marília deve ser apreciado em momento oportuno. 18.5 - Criação
dos Núcleos Administrativos. A Profª. Isabela informou que em reunião do CONSUN foram criados os
Núcleos Administrativos. Com isso, cada Unidade passará a ter um cargo de Chefe do Núcleo
Administrativo (hoje ocupado no CEng pelo servidor Rafael Rutz), este com assento no Conselho da
Unidade. Não havendo mais manifestações, a Senhora Presidente deu por encerrada a sessão, da qual para
constar eu Laureci Lane Araujo Silva lavrei a presente ata. Em 03 de maio de 2019.

Documento assinado eletronicamente por ISABELA FERNANDES ANDRADE, Diretora, Centro de
Engenharias, em 24/05/2019, às 20:19, 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 27/05/2019, às 10:20, 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?

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0526476 e
o código CRC 24D7BE34.
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