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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

ATA 06/2019
Aos 12 dias do mês de abril 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 (0489040), com ausência justificada do Prof. Gilson Porciuncula, com a presença da  Profª. Maria Laura Luz como convidada e com a
presença da Coordenadora da Câmara, Aline Ribeiro Paliga, para tratar a seguinte pauta: 1. Apreciação da pauta; 2. Aprovação da Ata 05/2019
(0479541); 3. Pedido de Remoção para o CEng - Prof. Giusepe Stefanello - SEI 23110.011812/2019-57; 4. Solicitação para Credenciamento
em Programa de Pós-graduação: 4.1 Prof. Antonio Ramos -  SEI 23110.012327/2019-09; 4.2 Prof. Rafael Delucis - SEI 23110.013355/2019-
35; 5. Agenda de Reuniões 2019 e Calendário ofertas 2019/1; 6. Disciplinas Estatística Básica e Geomatemática I ministradas em
conjunto; 7. Padronização Área Fenômenos de Transporte; 8. Informes: 8.1 Primeira Reunião do Grupo de Interlocução Pedagógica
SEI 23110.010049/2019-47; 8.2  Reunião Encontro sobre Evasão na UFPel SEI 23110.008406/2019-15; 8.3 Questionamento Semanas Acadêmicas
- envolvimento financeiro SEI 23110.013153/2019-93; 8.4 Questionamento Projetos Monitorias e Edital Monitoria Voluntária; 8.5 Pedido de
Remoção Profª. Ana Karina SEI 23110.006143/2019-00 e Profª. Raquel Holz SEI 23110.006143/2019-00; 8.6 Visita orientada à Biblioteca do
Campus Porto SEI 23110.011545/2019-18; 8.7 Protocolo Atendimento NUAC SEI 23110.005211/2019-13. A Profª. Aline iniciou a reunião com o
item 1. Apreciação da pauta: A Profª. Aline solicitou a inclusão de 1 item na pauta: - Carga Horária Docente - 23110.012011/2019-17 (item 8). O
Prof. Rômulo solicitou a inclusão de um item: Regime concentrado - 23110.012055/2019-39 (item 6). O Prof. Marcelo Schramm solicitou a
inclusão de um item: Alunos sem matrícula assistindo aula (item 7). O Prof. Leandro solicitou a inclusão do item Abertura de
disciplina Fragmentação e Classificação de Minérios (15000169) - Eng. Geológica (item 9). A pauta foi aprovada por maioria com uma
abstenção, com as inclusões solicitadas. 2. Aprovação da Ata 05/2019 (0479541): A ata foi colocada em apreciação e aprovada com 4 votos
favoráveis e 4 abstenções; 3. Pedido de Remoção para o CEng - Prof. Giusepe Stefanello - SEI 23110.011812/2019-57: A Profª. Aline relatou o
pedido do Prof. Giusepe Stefanello, atualmente docente da Eng. Hídrica e técnico administrativo (Engenheiro) no CEng. O servidor manifestou seu
interesse em ministrar disciplinas no curso de Eng. Agrícola, devido à sua formação, e auxiliar em demais disciplinas caso necessário. O Prof.
Carlos da Luz, coordenador do curso de Engenharia Agrícola, informou que o pedido foi pautado em reunião do colegiado do curso, que manifestou
seu interesse na remoção do servidor. Após discussão, o pedido foi colocado em votação, e a Câmara manifestou-se sobre a consulta com interesse
na remoção do servidor para o CEng, com 8 votos favoráveis e 2 abstenções. 4. Solicitação para Credenciamento em Programa de Pós-
graduação: 4.1 Prof. Antonio Ramos -  SEI 23110.012327/2019-09; A Profª. Aline relatou o pedido e após votação a Câmara de Ensino aprovou
o credenciamento com 1 abstenção. 4.2 Prof. Rafael Delucis - SEI 23110.013355/2019-35: A Profª. Aline relatou o pedido e após votação a Câmara
de Ensino aprovou o credenciamento por unanimidade. Além disso, ressaltaram nos dois casos, que quanto ao comprometimento da carga horária,
as atribuições das disciplinas aos professores do Centro de Engenharias são realizadas a cada semestre de acordo com a demanda de ofertas
solicitadas. 5. Agenda de Reuniões 2019 e Calendário ofertas 2019/1: A Profª. Aline apresentou a proposta de agenda de reuniões da Câmara de
Ensino para 2019/1, ressaltando a necessidade de se observar os prazos do calendário acadêmico de 2019 referente a ofertas de disciplinas. Após
discussão, como encaminhamento foi decidido que o prazo para a pré-matrícula seja alterado para 01 a 10 de maio. O calendário foi colocado em
votação e aprovado por unanimidade. 6. Regime concentrado do Curso de Eng. de Petróleo - 23110.012055/2019-39: O Prof. Rômulo relatou o
processo, que por equívoco do coordenador do curso de Engenharia de Petróleo enviou diretamente ao COCEPE antes de ter sido apreciado pela
Câmara de Ensino. Foi relatado o pedido e a justificativa da discente se enquadra no disposto no artigo 77, inciso V do Regulamento de Ensino da
Graduação da UFPel. O Prof. Romulo explicou que não implicará em acréscimo de carga horária aos docentes envolvidos. O encaminhamento da
Câmara de Ensino foi de que o processo seja submetido novamente ao COCEPE, após o parecer da Câmara.  A solicitação da aluna foi colocada em
apreciação e aprovada por maioria com 3 abstenções. 7. Alunos sem matrícula assistindo aula: O Prof. Marcelo Schramm relatou casos que estão
ocorrendo em disciplinas do CEng, de alunos que estão assistindo as aulas de disciplinas sem estarem regularmente matriculados. A Profª. Aline
justificou que há casos específicos a serem regularizados, por equívocos administrativos, como o de um aluno ingressante do curso de Engenharia
de Produção que foi  excluído de uma disciplina do primeiro semestre, mas que já teve sua matrícula regularizada no sistema. Neste mesmo caso,
o Prof. Marcelo Schramm informou que uma professora substituta do NUB se sentiu assediada a permitir que um aluno não matriculado assistisse
aula. A Prof. Aline explicou que o aluno já estava assistindo aulas sem matrícula e quando o aluno a procurou para pedir que regularizassem sua
matrícula, procurou a professora para comunicar que a situação estava sendo resolvida pelo Colegiado, visto que a professora já estava permitindo
que ele assistisse e se aproximava uma prova.  O Prof. Marcelo Schramm informou que, conforme o Regulamento de Ensino de Graduação, tem
orientado os docentes do Núcleo Básico a não permitirem que alunos não matriculados assistam a aulas das disciplinas e realizem avaliações. O
Professor solicitou o parecer da Câmara de Ensino sobre estes casos, e foi esclarecido que a Câmara não pode se opor ao Regimento de Ensino da
Graduação. 8. Memorando 10/2019 Carga Horária Docente - 23110.012011/2019-17: A Profª. Aline relatou o Memorando
10/2019/GVR/REITORIA. Informou que foi encaminhado um Memorando do Fórum de Diretores ao Gabinete do Vice-Reitor. O Prof. Romulo se
sentiu extremamente desconfortável com seu nome constando na lista de disparidade de carga horária. O assunto foi amplamente discutido pelos
membros da Câmara. O Prof. Maurizio solicitou como encaminhamento que este assunto seja enviado ao Sindicato ADUFPel para providências.
Paralelamente, como encaminhamento foi também definido que será marcada uma reunião com os professores mencionados no processo, para que
seja decidido se serão reajustadas as cargas horárias. As propostas foram colocadas em apreciação e aprovadas com uma abstenção. 9. Abertura de
disciplina - Fragmentação e Classificação de Minérios (15000169) - Eng. Geológica: O Prof. Leandro relatou o caso de uma aluna provável
formanda, que necessita de uma disciplina optativa para integralizar o currículo e poder colar grau em 2019/1. Solicitou a aprovação da abertura de
turma. A Profª. Aline solicitou, como se trata de um regime concentrado, que seja apreciado no Colegiado do Curso e após na Câmara de Ensino.
Ainda relembrou que precisa da definição dos professores das disciplinas Estágio Supervisionado (15000227) e Trabalho de Conclusão de Curso
(15000161) da Engenharia Geológica com urgência.  10. Disciplinas Estatística Básica (15000447) e Geomatemática I (15000559) ministradas
em conjunto: A Profª. Aline relatou o caso de disciplinas não equivalentes que estão sendo ministradas em conjunto, por uma questão anterior de
necessidade de adequação por falta de professor na Gestão anterior, e que virou prática até o presente momento. Assim, os aproveitamentos
solicitados pelos discentes não são aprovados. Também apresentou as ementas e programas das disciplinas e o assunto foi amplamente discutido
pelos membros da Câmara. Como encaminhamento, os aproveitamentos serão dados, pois as disciplinas vem sendo dadas em conjunto. Além
disso, a partir de 2019/2 não sejam mais ministradas em conjunto e a disciplina Estatística Básica terá o nome e parte da ementa alterados . O Prof.
Marcelo Schramm irá liderar a mudança e passar aos NDEs para adequar para o próximo semestre. O encaminhamento foi aprovado com uma
abstenção. 11. Padronização Área Fenômenos de Transporte: O Prof. Maurizio informou que está liderando a padronização da área, que já
conversou com a Profª. Maria Laura Luz e irá conversar com os demais professores envolvidos nas disciplinas da área. 10. Informes: 10.1 Primeira
Reunião do Grupo de Interlocução Pedagógica SEI 23110.010049/2019-47: A Profª Aline relatou que ocorreu a primeira reunião da GIP e que após
se reuniu com os Profs. José Wilson e Tiago Primo, que estão começando suas atividades. Informou que na primeira reunião houve abertura para a
entrada de mais membros por Unidade, devido à carga horária envolvida no trabalho. Devido ao tamanho do Centro de Engenharias, a Direção
Adjunta sugeriu o nome da Profª. Larissa Bolzan, que prontamente aceitou o convite. Na segunda reunião seriam definidas as atribuições da GIP
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nas Unidades. 10.2  Reunião Encontro sobre Evasão na UFPel SEI 23110.008406/2019-15: A Profª. Merielen relatou que participou desta reunião,
em que os cursos que ganharam bolsa para enfrentamento a evasão na UFPel apresentaram seus resultados. Informou que após resultado do edital
das bolsas de ensino, a PRE pretende verificar a possibilidade orçamentária para continuar com estas bolsas de enfrentamento a
evasão. 10.3 Questionamento Semanas Acadêmicas - envolvimento financeiro SEI 23110.013153/2019-93: A Profª. Aline informou que questionou
a PRE e a PREC, se semanas acadêmicas são projetos de ensino ou extensão e qual a forma correta de cadastro de aporte financeiro. O Memorando
ainda está aguardando resposta das Pró-Reitorias. 10.4 Questionamento Projetos Monitorias e Edital Monitoria Voluntária: A Profª. Aline relatou o
questionamento enviado ao NUPROP, onde obteve a resposta de que não deve mais submeter projetos de monitorias e que o questionamento sobre
como ter monitores voluntários antes do Edital não foi respondida. 10.5 Pedido de Remoção Profª. Ana Karina SEI 23110.006143/2019-00 e Profª.
Raquel Holz SEI 23110.007363/2019-42: No caso da Profª. Ana Karina, a resposta da UFPel foi de que deve ser pedida redistribuição, com troca de
código de vaga. No caso da Profª. Raquel, a Profª. Aline relatou que após conversa com a professora, a mesma elencou disciplinas que ela se
sentiria confortável a ministrar e foi dado andamento no processo pelo Reitor. Devido o adiantado da hora, os sub-pontos dentro do item
Informes: 10.6 Visita orientada à Biblioteca do Campus Porto SEI 23110.011545/2019-18 e 10.7 Protocolo Atendimento NUAC
SEI 23110.005211/2019-13 serão tratados na próxima reunião da Câmara. A Profª. Aline Paliga agradeceu a presença de todos e 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 04/05/2019, às 15:07, 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 0499683 e o código CRC 0830B1DB.
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