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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

ATA Nº 13/2019 - CCE
Aos vinte e oito dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, às quinze 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 o Conselho do Centro de Engenharias ordinariamente, convocado e presidido
pela Professora Aline Ribeiro Paliga, Diretora Adjunta do Centro de Engenharias, em exercício, 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. Sigmar de Lima,
Prof. Gabriel Valim Cardoso por Profª Merielen de Carvalho Lopes, Prof. Maurizio Silveira Quadro, Prof.
Darci Alberto Gatto, Prof. Daniel Munari Palomino, Prof. Robson Andreazza, Prof. Carlos Alberto
Silveira da Luz, Profª Maria Laura Gomes Silva da Luz, Profª Diuliana Leandro, os Técnicos, Laureci
Lane por Ricardo Ripoll de Medeiros, Giusepe Stefanello e os Acadêmicos George Coutinho Lima e
Taiane Feijó Ricardo. Ausente com justificativa: o Técnico Ricardo Ripoll de Medeiros, Prof. Marcelo
Schramm, Prof. Gilson Porciúncula e Rômulo Henrique Batista Farias. Ausentes sem justificativas:
Leonardo Fonseca Antoria. 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. ITEM 2. Apreciação das atas Nº 11/2019 0550593 e Nº
12/2019 0569174, referentes as reuniões realizados nos dias 24/05/19 e 07/06/19. A Senhora Presidente do
CCE colocou a palavra à disposição para que os Conselheiros se manifestassem sobre as atas em
apreciação. Após, a Ata n° 11/2019 0550593 e a Ata nº 12/2019 0569174 foram aprovadas com duas
abstenções. ITEM 3. Projetos de Ensino: A Profª Aline Ribeiro Paliga apresentou os seguintes
relatos: 3.1. Apreciação da Proposta de Projeto de Ensino intitulado "Estudos e experiências iniciais em
tecnologias digitais como apoio às aulas presenciais na área de RGT", sob a coordenação da Profª.
Ângela Petrucci Vasconcelos - Processo SEI 23110.026041/2019-01. O relator examinando o presente
processo foi de parecer favorável a sua aprovação. Os Senhores Conselheiros aprovaram por unanimidade
o relato e respectivo parecer. 3.2. Apreciação do Relatório final do Projeto de Ensino intitulado; "Aula
Inaugural do curso de Engenharia de Produção 2019: Inovação e Aprendizagem Criativa", sob a
coordenação da Profª Ariane Ferreira Porto Rosa- Processo SEI 23110.005420/2019-59. O relator
examinando o presente processo foi de parecer favorável a sua aprovação. Os Senhores Conselheiros
aprovaram por unanimidade o relato e respectivo parecer. 3.3.  Apreciação do Relatório final do Projeto de
Ensino intitulado: "Criação de Laboratórios Virtuais de Instalações Prediais", sob a coordenação da
Profª  Aline Ribeiro Paliga - Processo Físico 23110.002859/2017-68. O relator examinando o presente
processo foi de parecer favorável a sua aprovação. Os Senhores Conselheiros aprovaram por unanimidade
o relato e respectivo parecer. ITEM 4. Definição vaga aposentadoria Prof. Evaldo Rodrigues
Soares Processo SEI 23110.015590/2019-41. A Senhora Presidente do CCE apresentou o Relatório
(0599869)  da Comissão designada pela Câmara de Ensino 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. Após
ampla discussão, os Senhores Conselheiros aprovaram por maioria, com quatro abstenções a sugestão da
Câmara de Ensino, que a vaga seja para o Curso de Engenharia Geológica. Neste mesmo item, foi
colocado em apreciação o formulário (23110.027041/2019-10) da solicitação de abertura de Concurso para
professor efetivo para a 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 - Titulação Exigida: Geólogo, Engenheiro Geólogo ou Engenheiro de Minas COM
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Doutorado em Geociências ou Engenharias. Aprovado por unanimidade. ITEM 5 - Memorando 19/2019
(0566639). A Senhora Presidente do CCE trouxe ao conhecimento do Senhores Conselheiros os termos do
referido Memorando o qual, solicita providências sobre a saúde e segurança dos alunos, disse que com
relação a solicitação da alteração da parada do ônibus de apoio da UFPel, da Rua Benjamin Constant, para
a Praça Domingos Rodrigues em frente ao prédio da Cotada e Alfandega, foi encaminhado um
memorando solicitando a alteração, da mesma forma foi encaminhado um oficio à Secretaria de
Transportes da Prefeitura de Pelotas para a alteração da parada do ônibus que faz as linhas Anglo e Balsa.
O Conselheiro Giusepe Stefanello sugeriu um elevado em frente à calçada em frente ao corrimão de
entrada do prédio, o que inibiria a utilização do local como estacionamento. A Conselheira Profª Claudia
Fernanda Lemons e Silva informou que no projeto de revitalização da praça da Alfandega prevê um
elevado da entrada do prédio da Cotada/CEng até o prédio da Alfândega. Quanto à questão do despreparo
da comunidade frente à situações de risco, encaminhou-se consulta à Reitoria sobre procedimentos e
posterior Memorando-Circular. 6. Informes; 6.1. Abaixo assinado Processo SEI 23110.025000/2019-
99; A Senhora Presidente do CCE trouxe ao conhecimento do Senhores Conselheiros o abaixo assinado e
devidas providências relatadas no processo. Foi encaminhado a consulta aos professores envolvidos e ao
DA do Curso da Engenharia Geológica sobre qual layout seria mais adequado. 6.2. A Conselheira Profª
Claudia Fernanda Lemons e Silva convidou a todos para uma confraternização em comemoração aos 10
anos do CEng que será realizada no dia 05/07/2019. 6.3.  A Profa. Maria Laura Luz informou que ela e o
Prof. Carlos Alberto Luz foram, a pedido da Direção, representar o CEng no evento comemorativo dos 50
anos da UFPel, proposto pelo Deputado José Henrique Vianna, na Assembleia Legislativa, em Porto
Alegre. Foi uma comitiva ao evento, na qual estavam o Reitor, Diretores de Unidades e outros servidores
da UFPel. Durante o evento, o Deputado pelotense, graduado pela UFPel, enalteceu a nossa Universidade
e sua importância para a educação. Após a cerimônia, em conversa com os professores do CEng, o
Deputado manifestou desejo de visitar o Centro de Engenharias e foi dito que será bem-vindo. Então, a
Profa. Maria Laura sugeriu que o CEng se prepare para receber esta visita. 6.4. A Conselheira Diuliana
Leandro informou que foi procurada pela Profª. Cristiana Maria Rosa, da Faculdade de Educação,
coordenadora do projeto de Extensão  'Sala de Leitura Erico Verissimo: projeto integrado'. Dentre as
ações previstas no projeto, são reformadas bibliotecas da cidade de Pelotas e em breve, a comunidade do
CEng será informada da possibilidade de participação no projeto através de ações cadastradas no Projeto
Integrador do CEng, coordenado pela Câmara de Extensão da Unidade. 6.5. A Conselheiro Leandro
informou que em breve enviará a metodologia aprovada por seu Colegiado para utilização das bolsas de
auxílio aos alunos da disciplina Mapeamento Geológico. 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 28 de junho  de 2019.

Documento assinado eletronicamente por ISABELA FERNANDES ANDRADE, Diretora, Centro de
Engenharias, em 11/07/2019, às 17:02, 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 15/07/2019, às 21:21, 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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