
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

ATA 07/2019
Aos 03 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 (0504778), e com a
presença da Coordenadora da Câmara, Aline Ribeiro Paliga, para tratar a seguinte pauta: 1. Apreciação da pauta: A Profª. Aline solicitou duas inclusões de
itens na pauta: Pedido de abertura de turma de Topografia (15000097) no curso de Arquitetura e Urbanismo (item 5 -23110.018050/2019-10) e Atividades
curriculares presenciais da Prof. Gizele Gadotti no curso de Agronomia (item 6 - 23110.012484/2019-14). A pauta da reunião foi colocada em apreciação e
aprovada por unanimidade com as inclusões solicitadas. 2. Aprovação da Ata 06/2019 (0499683): A ata foi colocada em apreciação e aprovada com 6 votos
favoráveis e 4 abstenções. 3. Projetos de Ensino: 3.1.  Apreciação do Relatório Final Monitorias das disciplinas de Equações Diferenciais A e Cálculo
Numérico e Aplicações para os cursos de engenharia da UFPel - Coordenador: Marcelo Schramm SEI 23110.008390/2018-51; O Prof. Romulo relatou o
relatório final, dando parecer favorável. O relatório foi aprovado por maioria com 1 abstenção. 3.2. Apreciação do Relatório Final Prática de ensaios
laboratoriais aplicados à pavimentação (ano 2) - Coordenador: Klaus Machado Theisen - Processo físico 3110.006231/2017-31 - Condoc: 473425; O Prof.
Marcelo Schramm relatou o relatório final dando parecer favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade. 3.3. Apreciação do Relatório Final VIII
Semana Acadêmica do curso de Eng. Civil - Coordenador: Klaus Machado Theisen - Processo físico 23110.004210/2017-81 - Condoc: 465515; O Prof.
Maurizio relatou o relatório dando parecer favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade. 3.4. Apreciação da Proposta Prática de Ensaios
Laboratoriais aplicados à Pavimentação (ano 3) - Coordenador: Klaus Machado Theisen - Processo SEI 23110.015451/2019-18; O Prof. Gabriel relatou o
projeto dando parecer favorável. O Projeto foi aprovado por unanimidade. 3.5. Apreciação do Relatório Final Palestra Plano de Gerenciamento de Resíduos
LabAgrotec - Coordenadora: Gizele Ingrid Gadotti - Processo SEI 23110.007188/2019-93; O Prof. Leandro relatou o processo dando parecer favorável. O
relatório final foi aprovado por unanimidade. 4. Agenda de Reuniões 2019/2: A Profª. Aline apresentou a proposta da agenda de reuniões da Câmara de
Ensino, em consonância com a agenda já definida das reuniões do Conselho do CEng para o segundo semestre do ano. Os membros da Câmara solicitaram que,
havendo necessidade de reuniões extraordinárias da Câmara, estas sejam nas sextas-feiras, dia em que já tem disponibilidade para comparecer, em virtude de
dificuldades para comparecer em reuniões extraordinárias em outros dias. A sugestão foi acatada, e a agenda colocada em apreciação foi aprovada por maioria
com 1 abstenção. 5. Pedido de abertura de turma de Topografia  (15000097) no curso de Arquitetura: A Profª. Aline relatou o pedido constante no
processo Processo 23110.018050/2019-10 - Trata-se de uma abertura de turma da disciplina de Topografia com o código do CEng, no curso de Arquitetura e
Urbanismo, ministrada por professores da FAUrb, no semestre 2019/1. A Profª. Aline esclarece que a turma já está tendo aulas, porém sem a abertura oficial no
sistema, pois não houve tempo hábil para a criação do código FAUrb para a disciplina. O pedido foi colocado em apreciação e aprovado por unanimidade. 6.
Atividades curriculares presenciais da Prof. Gizele Gadotti no curso de Agronomia - Processo 23110.012484/2019-14. A Profª. Aline relatou o pedido de
apreciação da atividade curricular vivencial de alunos do curso de Agronomia da Profª.Gizele Gadotti. O pedido foi submetido ao Departamento de Fitotecnia
da FAEM, que solicitou que os  relatórios fossem apreciados pela sua Unidade de origem. Os membros da Câmara manifestaram dúvidas em relação a
tramitação correta deste processo, por desconhecer as atividades, tendo em vista que não se tratam de alunos nem de atividades do Centro de Engenharias.
Após discussão, e por verificar que se trata de um projeto de pesquisa, a Câmara entendeu não se tratar de competência deste fórum. Foram dados os seguintes
encaminhamentos: 1) Aprovar a atuação desta professora nesta atividade; 2) Dar ciência no processo e encaminhar ao Colegiado da Agronomia. As propostas
foram colocadas em votação. A primeira proposta obteve 3 votos favoráveis e a segunda proposta teve 5 votos favoráveis, sendo o encaminhamento decidido
por esta Câmara. Ambas as propostas tiveram duas abstenções. 7. Ofertas 2019/2: A Profª. Aline relatou que as solicitações de ofertas internas da Unidades
estão no processo 23110.015345/2019-34. Informou a necessidade de responder aos pedidos através do processo 23110.017155/2019-51 Salientou sobre os
prazos constantes no Memorando-Circular nº 5/2019/SACE/SOR/PROPLAN/REITORIA (23110.017542/2019-98) e questionou sobre alguma resposta
negativa de pedidos internos. O Prof. Romulo informou que está com a turma de Topografia sem professor e o Prof. Maurizio mencionou que está em
negociação com as turmas de Mecânica dos Fluidos e Fenômenos de Transporte, devido à despadronização da área. A situação será resolvida até a próxima
reunião. Além disso, ficou decidido que é necessário que sejam verificados os encargos dos professores que irão se aposentar e não retornar para 2019/2. Em
relação ao caso da Prof. Márcia Simch, ainda não definido se irá se aposentar ou não, ficou decidido que, caso ela se aposente, seus encargos serão divididos
entre as professoras substitutas Cibele Ladeia e Fernanda Link e o futuro substituto da Ana Carolina. Em relação a disciplinas descobertas (encargos da Prof.
Ana Carolina, em afastamento): Cálculo A, Geofísica aplicada ao Petróleo e Prospecção Geofísica, tendo em vista o cronograma do concurso terá como
possível encaminhamento regimes concentrados ou cancelamentos de turma. A situação será discutida nas próximas reuniões.  8. Informes: 8.1 Visita
orientada à Biblioteca do Campus Porto SEI 23110.011545/2019-18: A Profª. Aline relatou o processo e informou que seria interessante que sejam agendadas
visitas à Biblioteca nas turmas das disciplinas de Introdução aos Cursos do CEng. 8.2 Protocolo Atendimento NUAC SEI 23110.005211/2019-13: A Profª.
Aline relatou o Memorando Circular 1/2019 da PRE, do Núcleo de Articulação com as Coordenações dos Cursos (NUAC), que visa auxiliar em situações de
conflitos no âmbito da universidade. 8.3 Ameaças encaminhamentos - SEI 23110.014789/2019-52: A Profª. Aline relatou a resposta do GR (providenciando
encaminhamentos junto a Polícia Federal e Núcleo de Vigilância da UFPel) e da NAI, que informou que o aluno está em trancamento de matrícula, em sua
cidade natal, visando uma possível transferência para outra universidade, em virtude de seus problemas de saúde. 8.4 Carga Horária Mínima -
SEI 23110.014417/2019-26: A Profª. Aline relatou que foi feita uma reunião com os professores em desacordo com a carga horária mínima. Informou que uma
docente decidiu não ajustar sua carga horária para este semestre; que diversos docentes já ajustaram sua carga horária, e alguns ainda estão pendentes, em busca
de realizar esse ajuste. E informou, ainda, a situação dos Professores 20h e redução de carga horária está pendente. Informou que os questionamentos realizados
na reunião (SEI 23110.015239/2019-51) serão encaminhados ao Gabinete do Vice-Reitor, assim que a ata estiver assinada por todos os professores que
estiveram presentes na reunião. O Prof. Gilson relatou que a ADUFPel está buscando realizar uma reunião com os Professores do CEng, possivelmente em
uma terça-feira, às 17h. 8.5 Resposta consulta tccs SEI 23110.012281/2019-10: A Profª. Aline relatou a resposta do NUCAP, que respondeu que professores
afastados não podem realizar quaisquer atividades acadêmicas e administrativas, por estarem afastados de suas funções. Em relação ao questionamento de
se professores substitutos podem ser orientadores de TCC, a PROGEP/CAP encaminhou a consulta ao COCEPE. 8.6 Pedido de reconsideração de
redistribuição - Marília Lazarotto. A Prof. Aline relatou que foi enviado (23110.016919/2019-91) pedido de reconsideração de redistribuição,  tendo em vista o
pedido de remoção/redistribuição da Profª. Ana Karina Scomazzon para a UFRGS - processo SEI 23110.006143/2019-00. Porém, como não há oficialmente
um pedido de redistribuição da Profª. Ana Karina não será discutido ainda. 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 10/05/2019, às 10:55, 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 0530299 e o código CRC 5531E074.
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