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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

ATA 11/2019
Aos 24 dias do mês de junho do ano de 2019, às quinze horas, na sala A 306 do Centro de Engenharias,
localizado na Rua Benjamin Constant n° 989, reuniu-se a Câmara de Ensino da referida Unidade, com a
presença dos professores, membros da Câmara, conforme lista de presença Sei (0566966) e 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
10/2019 (0564460); 3. Projetos de Ensino: 3.1 - Apreciação da aprovação ad referendum da
proposta: Como estudar melhor nas Engenharias? (Parte 1)- Coordenação: Ângela Petrucci Vasconcelos -
Processo SEI 23110.023438/2019-32- Relatora: Aline Ribeiro Paliga; 3.2 Apreciação do Relatório
final Aula Inaugural do curso de Engenharia de Produção 2019: Inovação e Aprendizagem Criativa - 
Coordenação: Ariane Ferreira Porto Rosa- Processo SEI 23110.005420/2019-59- Relator: Gilson
Porciuncula; 3.3 Apreciação do Relatório final Criação de Laboratórios Virtuais de Instalações Prediais - 
Coordenação: Aline Ribeiro Paliga - Processo Físico 23110.002859/2017-68 - condoc 462487 - Relator:
Daniel Palomino; 4. Vaga Aposentadoria Evaldo Processo SEI 23110.015590/2019-41; 5. Processos
administrativos para CRA e COCEPE Eng. Geológica - Relato Leandro Fagundes; 6. Ofertas
2019/2; 6.1 Disciplinas descobertas; 6.2 Encargos mínimos; 6.3 Aprovação planilha de encargos; 7.
Matrícula 2019/2; 8. Informes: 8.1 Carga horária Docente Processo SEI 23110.012011/2019-
17; 8.2 Reunião da Comissão de Áreas e Padronização; 8.4 Oferta da disciplina Ciência, Tecnologia e
Sociedade (22000095) - Pedido à Eng. de Materiais Processo SEI 23110.023526/2019-34; A Profª. Aline
iniciou a reunião com o item 1) Apreciação da pauta; A pauta foi aprovada por unanimidade; 2.
Aprovação da Ata 10/2019 (0564460); A ata colocada em apreciação foi aprovada com uma abstenção; 3.
Projetos de Ensino: 3.1 - Apreciação da aprovação ad referendum da proposta: Como estudar melhor nas
Engenharias? (Parte 1)- Coordenação: Ângela Petrucci Vasconcelos - Processo SEI 23110.023438/2019-
32- A Profª. Aline Paliga fez o relato da proposta com parecer favorável à aprovação pois a Coordenadora
do referido projeto indicou que haverá a diminuição de sua carga horária para 8h conforme pedido do
Conselheiros (o processo já foi apreciado pelo Conselho na Ata 12/2019, em 07/06/2019);  3.2 Apreciação
do Relatório final Aula Inaugural do curso de Engenharia de Produção 2019: Inovação e Aprendizagem
Criativa -  Coordenação: Ariane Ferreira Porto Rosa- Processo SEI 23110.005420/2019-59; O Prof.
Gilson Porciuncula fez o relato do Relatório final, com parecer favorável à aprovação; 3.3 Apreciação do
Relatório final Criação de Laboratórios Virtuais de Instalações Prediais -  Coordenação: Aline Ribeiro
Paliga - Processo Físico 23110.002859/2017-68 - condoc 462487; O Prof. Daniel Palomino fez o relato do
Relatório final, com parecer favorável à aprovação; Todos os projetos foram aprovados por
unanimidade. 4. Vaga Aposentadoria Evaldo Processo SEI 23110.015590/2019-41;  A Profª. Aline
informou que o COCEPE solicitou providências para ocupação da vaga de professor efetivo devido
a aposentadoria do Prof. Evaldo. A Profª. Aline comentou que a Engenharia Geológica encontra-se
fragilizada devido às últimas aposentadorias, redução de carga horária devido ao laudo e iminente
redistribuição de docente. Além do curso de Engenharia Geológica, o curso de Engenharia de Controle e
Automação apresentou interesse na vaga.  Após votação, foi encaminhado novamente a formação de
comissão para analisar qual a área que apresenta maior necessidade, levando em consideração a média de
carga horária dos professores das disciplinas gerais e obrigatórias dos cursos, o número de
reofertas, números de alunos nos cursos e previsão de professores segundo o PPCs. Este encaminhamento
foi aprovado com quatro votos para a formação da comissão, um contra e quatro abstenções.  A Comissão
foi formada pelos professores Aline Paliga, Marcelo Schramm e Daniel Palomino com trabalho realizado
durante a semana e reunião na sexta para deliberação. Foi considerado o pedido de saída do Prof. Romulo
na decisão de recompor a comissão. O Prof. Leandro Fagundes comentou que Reitores de outras
universidades foram à Brasília solicitar vagas para o quadro de professores e obtiveram respostas
positivas. A Profª. Aline ficou de buscar informações sobre esta situação e encaminhar memorando ao
Reitor/ marcar reunião buscando vagas novas. O Prof. Sigmar de Lima solicitou reunião com o Reitor para
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apresentar a situação e as deficiências no curso de Engenharia de Controle e Automação. 5. Processos
administrativos para CRA e COCEPE Eng. Geológica - Prof. Leandro Fagundes relatou que alguns
alunos da Engenharia Geológica recorreram ao indeferimento de quebras de pré-requisitos e informou que
solicitará a abertura de duas turmas especiais 15000425 Eletricidade e Magnetismo - professor Amilcar
Barum e 15000169 Fragmentação e Classificação - professor Leandro Fagundes sem carga horária para os
referidos professores para duas prováveis formandas que cursaram disciplinas em outro semestre porém
não foram matriculadas. Comentou que foi o encaminhamento dado pela CRA para resolver o problema.
Também relatou que uma aluna não realizou uma prova da disciplina 15000155 - Hidrogeologia pois saiu
para mobilidade acadêmica, e que será realizada agora por banca examinadora indicada pelo Colegiado do
Curso. 6. Ofertas 2019/2; 6.1 Disciplinas descobertas; A Profª. Aline apresentou a Planilha de Encargos
dos Docentes e relatou a existência de três turmas indefinidas da disciplina (15000424 - Administração),
nos cursos da Engenharia Civil, Engenharia Madeireira e Engenharia Geológica.  As duas primeiras
turmas aguardam definição da Faculdade de Administração e Turismo, já a última, o Prof. Leandro ficou
de encaminhar ata que aprova que a Profª. Regina Trilho Otero a ministre em EAD. Conforme definido
pela Câmara, a Profª. Aline ficou de enviar e-mail solicitando que o Prof. Walter Iriondo ministre as
turmas da disciplina Ciência, Tecnologia e Sociedade, conforme a natureza dos PPCs dos
cursos. 6.2 Encargos mínimos; A Coordenadora apresentou o e-mail (0590080), enviado pelo Prof. Darci
Gatto, relacionado aos encargos mínimos do curso da Engenharia Madeireira. Após discussões,
a Câmara referenda a decisão do NDE de sugerir que os encargos das três disciplinas (Introdução à
Engenharia Industrial Madeireira, Estágio e TCC) sejam destinados para fechar a carga horária dos
professores do curso, com decisão de que será enviado ao colegiado a demanda de disciplinas que os
professores podem contribuir com o CEng para fechar a carga horária. Foi sugerido pela Câmara que o
Prof. Marcos Muller estude a possibilidade de contribuir ministrando a disciplina de 15000005 Mecânica
dos Sólidos, para outros cursos do CEng. A Profª. Aline ficou de responder o e-mail do Prof. Darci,
enfatizando que não é possível que alguém receba encargos sem dar aula.  6.3 Aprovação planilha de
encargos; A Profª Aline apresentou a Planilha de Encargos dos Docentes onde foi aprovada pelos
membros. 7. Matrícula 2019/2; A Coordenadora apresentou o cronograma das matrículas 2019/2 e a
metodologia baseada no novo índice de ordenamento, conforme Resolução Nº 47/2018/COCEPE,
definindo a prioridade de ocupação das vagas no processo de matrícula especial interno do CEng,
considerando o mesmo desempate mencionado na resolução. A nova metodologia foi aprovada pelos
membros por unanimidade. 8. Informes: 8.1 Carga horária Docente Processo SEI 23110.012011/2019-17;
A Profª. Aline apresentou o novo despacho após a resposta do Vice-Reitor (0585304). 8.2 Reunião da
Comissão de Áreas e Padronização; A Coordenadora comentou que os Cursos de Engenharia de Petróleo e
Engenharia de Produção ainda não enviaram suas contribuições para a comissão e solicitou que enviem,
tão logo possível, enfatizando a importância das informações para o segmento dos
trabalhos; 8.3 Gip/CEng Processo SEI 23110.017608/2019-40; A Profª. Aline apresentou o processo e a
respectiva portaria com a composição do Grupo de Interlocução Pedagógica, informando os representantes
do CEng, Prof. José Wilson da Silva e Prof. Tiago Trompsen Primo e que o grupo vem se reunindo com a
Direção Adjunta, vem se capacitando e logo irá se apresentar à comunidade do CEng.  8.4 Oferta da
disciplina Ciência, Tecnologia e Sociedade (22000095) - Pedido à Eng. de
Materiais Processo SEI 23110.023526/2019-34;  A Profª. Aline informou que a Engenharia de Materiais
respondeu a solicitação do CEng concordando com a mudança de semestre da disciplina Ciência,
Tecnologia e Sociedade (22000095), ofertada pelo Prof. Walter Iriondo com o objetivo de equalizar sua
carga horária no semestre par e ímpar. A Profª. Aline Paliga deu por encerrada a reunião, da qual, para
constar, eu, Maria Lúcia Gautério da Silva, 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 13/07/2019, às 13:23,
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 0592154 e
o código CRC A1BA6329.

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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Referência: Processo nº 23110.023175/2019-61 SEI nº 0592154


