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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

ATA 12/19
Aos vinte e oito dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove às treze horas e quarenta e cinco
minutos, na sala nº 306A, localizada no prédio do Centro de Engenharias - Cotada, Rua Benjamin
Constant, nº 989, reuniu-se a Câmara de Ensino convocada e Coordenada pela Professora Aline Ribeiro
Paliga, Coordenadora da Câmara de Ensino do Centro de Engenharias, com as presenças
conforme 0593963 e com a presença dos convidados Profª. Maria Laura Gomes Silva da Luz e Prof.
Robson Andreazza. Ausentes com justificativa: Prof. Gilson Simões Porciúncula, Prof. Marcelo Rossi,
Prof. Romulo Farias e Marcelo Schramm. Constatada a existência de quórum, a Coordenadora saudou a
todos e, de imediato passou-se à ordem do dia. ITEM 1 - Apreciação da pauta. A Senhora Coordenadora
da Câmara de Ensino colocou em apreciação a pauta da reunião. Após, a pauta foi aprovada por
unanimidade. ITEM 2 - Apreciação da Proposta Estudos e experiências iniciais em tecnologias digitais
como apoio às aulas presenciais na área de RGT. Coordenação: Ângela Petrucci Vasconcelos - Processo
SEI 23110.026041/2019-01;  A Profª Aline Ribeiro Paliga relatou o processo e foi de parecer favorável a
sua aprovação. Os membros aprovaram por unanimidade o relato e respectivo parecer. ITEM
3 - Definição vaga aposentadoria Prof. Evaldo Rodrigues Soares Processo SEI 23110.015590/2019-41.
A Profª. Aline apresentou o Relatório 0599917 da Comissão designada por esta Câmara para o estudo da
situação dos Cursos proponentes a disputar a vaga - Engenharia Geológica e Engenharia de Controle e
Automação. O referido relatório simula a previsão de encargos dos cursos sem a presença do professor
Evaldo, através dos seguintes gráficos: 1. Média de Carga Horária/Número de professores. 2. Média de
carga horária em ofertas = CH em ofertas/Número de professores. 3 - Média de alunos por turma de
reoferta  = Número de alunos/Número de reofertas, nos quais, apontam o Curso de Engenharia Geológica
em pior situação. Os dois cursos submeterem formulários para concorrência:  23110.026511/2019-
28 e 23110.027041/2019-10. A Profª. Aline questionou a existência de duas disciplinas no formulário
aprovado (0596963) pelo Curso Engenharia Controle e Automação atendidas por outros cursos
atualmente: (15000292) Microprocessadores (atendida Eng. Eletrônica) e  (22000301) Fundamentos de
Inteligência artificial (atendida pelo CDTec). O Prof. Sigmar ressaltou que não são dadas voltadas ao
Curso de Eng. Controle e Automação. Que atualmente, o curso possui 6 professores para as áreas
especificas e que existe uma carência de Professores na área de Controle no Centro de Engenharias. 
Devido a esta carência na área exigida no Enade, o desempenho do curso é preocupante, sendo que no
último ciclo, quase ficou com nota 3. Ainda informou que um professor de Curso de Engenharia
Elétrica sugeriu que a Engenharia de Controle e Automação se enquadrassem na Engenharia Elétrica para
realização do Enade. Solicitou apoio para constituir as mudanças necessárias para implementação de um
curso voltado para o Controle e Automação, para buscar novas vagas, e comentou da situação do Curso da
Psicologia que conseguiu 6 vagas em 6 meses com a Administração Central e também questionou o
número de professores da Arquitetura, mais de 40.  O Prof. Maurizio comentou que a comissão traz dados
somente de ensino, e que o ideal que tivéssemos uma matriz para determinar a situação dos cursos também
com as outras atividades dos professores. Foi aprovada a criação de comissão que fará o estudo da
viabilidade de uma matriz para análise da situação dos cursos no CEng formada pelos professores Leandro
Fagundes, Maurizio Quadros e Daniel Palomino. Também encaminhou-se buscar os dados de previsão
segundo o projeto Reuni de todos os cursos criados nesta época. Após ampla discussão, os membros
aprovaram com  um voto contra, que a vaga seja para o Curso de Engenharia Geológica.  Colocou-se
também em apreciação o formulário (23110.027041/2019-10) da solicitação de abertura de Concurso para
professor efetivo na Área de Conhecimento: 1.07.00.00-5 GEOCIÊNCIAS ou 3.00.00.00-9
ENGENHARIAS - Subárea de Conhecimento - 1.07.01.00-1 GEOLOGIA, 1.07.02.00-8 GEOFÍSICA
ou 3.02.01.00-4 PESQUISA MINERAL - Origem da vaga - Aposentadoria por invalidez - Regime de
Trabalho - 40h - DE. Foi solicitada separação do item 9.1 e 9.2  para Titulação Exigida: Geólogo,
Engenheiro Geólogo ou Engenheiro de Minas COM Doutorado em Geociências ou Engenharias, bem
como mudança do item 9.3 justificando melhor a solicitação de graduação.  Aprovado por unanimidade. O
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Prof. Leandro solicitou que constasse em ata a justificativa contida no referido formulário. 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 13:25,
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 0599914 e
o código CRC C39AE111.
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