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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

ATA 03/2019 
Aos 17 dias do mês de junho do ano de 2019, às 10 horas e 30 minutos, na sala A306 no prédio da Cotada
- Centro de Engenharias, realizou-se a Reunião da Câmara de Pesquisa do Centro de Engenharias, sob a
Presidência do Prof. Dr. Darci Gatto e com o comparecimento dos constantes da lista de presença
0579759. Constatada a existência de quórum, o Prof. Darci saudou a todos e iniciou a reunião. 1.
Aprovação da ata - Reunião 02/2019 (0487773): A ata foi colocada em apreciação e aprovada por
unanimidade após uma correção. 2. Apreciação de projetos de pesquisa: 2.1. Humanização em alas de
oncologia do Hospital Escola - UFPel - 23110.022221/2019-13 - Coordenadora: Isabela Andrade: O
Prof. Antônio Carlos Ramos relatou o projeto, dando parecer favorável. O projeto foi colocado em
apreciação e aprovado por unanimidade. 2.2. Desenvolvimento de metodologias e de ferramentas de
simulação elétrica para caracterização da confiabilidade de circuitos integrados - 23110.023511/2019-76 -
Coordenador: Thiago Both: O Prof. Luciano Leston relatou o projeto, dando parecer favorável. O projeto
foi colocado em apreciação e aprovado por unanimidade. 2.3. ANÁLISE DO CICLO DE VIDA NO
BENEFICIAMENTO DO ARROZ EM PELOTAS/RS - 23110.024513/2019-82 - Coordenadora: Gizele
Gadotti: O Prof. Darci relatou o projeto, que teve parecer favorável do Prof. Leonardo Oliveira. O projeto
foi colocado em apreciação e aprovado por unanimidade. 3. Solicitações de prorrogação de projetos de
pesquisa: 3.1. BIOINDICADORES AMBIENTAIS PARA AVALIAÇÃO DE ÁREAS
CONTAMINADAS COM AGROTÓXICOS - 23110.023067/2019-99 - Coordenadora: Vanessa
Cerqueira: A solicitação de prorrogação foi colocada em apreciação e aprovada em unanimidade. 4.
Pesquisa no CEng: O Professor Darci informou que este item foi uma sugestão do Professor Leandro
Aquino, que partiu de uma reunião conjuntamente com a Diretora, Prof. Isabela Andrade, e a Professora
Maria Laura Luz, coordenadora do curso de Especialização em Engenharia de Biossistemas à Distância.
Informou que o Professor Leandro foi convidado para a reunião da Câmara, mas não pode comparecer. O
prof. Darci informou que a ideia que foi discutida na reunião é de criar um grupo mais específico, com
participação de membros da Câmara, que venha a organizar seminários ou encontros para que seja
promovido o conhecimento e divulgação, para a comunidade do CENG, dos projetos e grupos de pesquisa
em andamento na Unidade. A Professora Gizele informou a existência de duas revistas, atualmente,
vinculadas ao Centro de Engenharias: a Revista Ciência da Madeira, e a Revista Brasileira de Engenharia
e Sustentabilidade (RBES). Relatou haver uma dificuldade de se publicar artigos oriundos de discentes e
docentes do Centro, e que teve respostas de professores do CENG de que a revista (RBES) não
contemplaria suas áreas de pesquisa. Esclareceu que a revista é um ambiente plural, que engloba as mais
diversas áreas dentro das Engenharias. Manifestou-se ainda no sentido de esclarecer que há diversas
ferramentas, como o Portal Institucional da UFPel, que já fazem esta apresentação e vinculação dos
projetos que cada professor desenvolve, bem como, ferramenta de pesquisa que permite encontrar projetos
por palavras-chave. O assunto foi amplamente discutido pelos membros da Câmara, que manifestaram-se
no sentido de se buscar qual seria o melhor meio de fazer a divulgação dos projetos e grupos atuantes. 5.
Assuntos Gerais: O Prof. Darci informou que a próxima reunião deverá ser no mês de julho, caso haja
demanda, ou no início do semestre 2019/2, quando será estabelecido o calendário de reuniões para este
semestre. Nada mais havendo a tratar, o Coordenador da Câmara encerrou a reunião, da qual, para constar,
eu, Julia Mello dos Santos, secretária da Câmara, lavrei a presente ata, que, após aprovada, vai por mim e
pelo Coordenador da Câmara assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por JÚLIA MELLO DOS SANTOS, Auxiliar em Administração,
em 08/07/2019, às 11:02, 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 DARCI ALBERTO GATTO, Chefe, em 08/07/2019, às 14:35,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
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outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0585137 e
o código CRC D147B896.
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