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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

ATA DE REUNIÃO 05/2019
Aos 04 dias do mês de julho do ano de 2019, às 08:30, na sala 306A do Centro de Engenharias, localizado
na Rua Benjamin Constant nº 989, reuniu-se a Câmara de Extensão da referida unidade, com a presença
dos membros da Câmara, conforme Ata de Presença SEI (0604431), para tratar a seguinte pauta constante
na Convocação SEI (0576156). Constatada a existência de quórum, a Coordenadora da Câmara de
Extensão saudou a todos e, de imediato, passo-se à ordem do dia. 1. Apreciação da ata 03/2019
(0528667) e da ata 04/2019 (0554502)  As atas colocadas em apreciação foram aprovadas por
unanimidade. 2. Apreciação de ad referendum novos projetos de extensão 2.1. Instalações Elétricas:
Capacitação e Implementação do Projeto Elétrico do Hospice da UFPEL - cód. 1487 - Coordenador:
Gilson Porciúncula - Processo 23110.021515/2019-10; A Profª. Diuliana Leandro fez o relato da proposta
do projeto com parecer favorável a aprovação e o ad referendum da proposta do projeto  Instalações
Elétricas: Capacitação e Implementação do Projeto Elétrico do Hospice da UFPEL  foi aprovado por
unanimidade; 3. Aprovação de ad referendum de relatórios finais de projetos de extensão -
processo 23110.021586/2019-12   3.1. Compostagem: transferência de tecnologia para o tratamento de
resíduos de pescados da colônia de pescadores Z-3 - cód. 398 - 23110.021586/2019-12 - Coordenador:
Robson Andreazza; A Profª. Diuliana fez o relato do Relatório Final com parecer favorável a
aprovação;  3.2. Implantação de um modelo de gerenciamento de resíduos sólidos com ênfase na prática
educacional - cód. 454 -  23110.021586/2019-12 - Coordenadora: Vanessa Cerqueira;  A Profª. Érica
Ferreira fez o relato do Relatório Final com parecer favorável a aprovação; 3.3. Desenvolvimento de
práticas e conscientização ambiental em escola municipal rural - cód. 540 - 23110.021586/2019-12 -
Coordenadora: Claudia Lemons; A Profª. Fernanda Risso fez o relato do Relatório Final com parecer
favorável a aprovação; 3.4. Divulgação do Curso de Engenharia agrícola - cód. 793 - 23110.021586/2019-
12 - Coordenadora: Gizele Gadotti; A Profª. Diuliana fez o relato do Relatório Final com parecer favorável
a aprovação;  3.5. XIII Semana Acadêmica da Engenharia Industrial Madeireira - cód. 1281
- 23110.021586/2019-12 - Coordenadora: Merielen Lopes; o prof. Maiquel Canabarro fez o relato do
Relatório Final com parecer favorável a aprovação; 3.6. III Seminário de Agricultura de Precisão l - cód.
1294 - 23110.021586/2019-12 - Coordenador: Carlos Tillmann;  O Prof. Marcelo Rossi fez o relato do
Relatório Final com parecer favorável a aprovação;  3.7. Curso de Capacitação em Compostagem
Doméstica - cód. 1360 - 23110.021586/2019-12 - Coordenador: Carlos Tillmann; A Profª. Diuliana fez o
relato do Relatório Final com parecer favorável a aprovação; 3.8. II Seminário das Engenharias - cód.
1361 - 23110.021586/2019-12 - Coordenador: Carlos Tillmann; O Prof. Darci Gatto fez o relato do
Relatório Final com parecer favorável a aprovação; 3.9. Curso Teórico e Prático Laboratorial de
Compostagem - cód. 1362 - 23110.021586/2019-12 - Coordenador: Carlos Tillmann;  A Profª.
Diuliana fez o relato do Relatório Final com parecer favorável a aprovação; Todos os ad referendum dos
relatórios finais dos Projetos e das Ações foram aprovados em bloco, por unanimidade. Porém foi sugerido
que os coordenadores, nos próximos relatórios, apresentem essencialmente a quantidade de pessoas
atendidas, discriminando a quantidade de membros externos a UFPel, assim como devem constar o local,
a instituição ou a comunidade,  em que as atividades foram desenvolvidas. Outra questão salientada foi a
necessidade da Unidade passar a publicizar as atividades de extensão, sendo que quando haja qualquer
atividade essa seja fotografada e enviada para a secretaria com um texto sucinto. 4. Novos projetos de
extensão: 4.1. XIV Semana Acadêmica da Engenharia Industrial Madeireira -
cód. 1757 - 23110.025280/2019-35 - Coordenadora: Merielen Lopes; O Prof. Maiquel Canabarro fez o
relato da Proposta do Projeto com parecer favorável a aprovação, mas sugeriu que nas ações desse projeto
deve-se quantificar a comunidade externa a ser atendida. A proposta do projeto foi aprovado por
unanimidade. 5. Apreciação de relatório de projeto de extensão: 5.1. Capacitação em hidrologia de
bacias hidrográficas: monitoramento, análise, modelagem e tomada de decisão - cód. 1080
- 23110.026140/2019-84 - Coordenadora: Tamara Caldeira;  A Profª. Diuliana fez o relato do Relatório
Final das ações 2900 e 2908 com parecer favorável a aprovação, a coordenadora da Câmara parabenizou a
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organização do projeto e salientou que nos casos similares,  em que o projeto possui uma duração
prolongada, seria adequado que atividades fossem divididas em várias ações, pois facilita o processo de
certificação. 5.2. Engenharia Agrícola na Expofeira - cód. 1287 - Processo 23110.027333/2019-52 -
Coordenadora: Gizele Gadotti. A Coordenadora da Câmara relatou que o projeto Engenharia Agrícola na
Expofeira retornou a unidade mais uma vez, com um novo processo SEI 23110.027333/2019-52, no qual a
Núcleo de Formação, Registro e Acompanhamento (NFRA) solicita parecer da unidade. Lembrou ainda
que esse projeto já foi avaliado pela Câmara no processo 23110.039883/2018-33, através dos documentos
apresentados ainda no ano de 2018, e não entendeu a necessidade da abertura do novo processo. Em
função disso, através de contato telefônico, com a servidora Catia Aparecida Leite da Silva, tentou
argumentar que já havia um processo aberto e com parecer, despacho da unidade e ata aprovada, porém a
servidora reiterou a necessidade do novo processo. O prof. Maiquel dos Santos Canabarro relatou que o
projeto I Semana Integrada de Controle, Automação e Eletrônica, código unificado 1384, processo SEI
23110.054796/2018-14, ainda não foi avaliado pela NFRA, sendo que era um evento já realizado no ano
de 2018. Após ampla discussão entre os membros presentes, encaminhou-se a necessidade de uma
conversa com a PREC para esclarecimentos dos procedimentos e busca de solução para essas
situações. 6. EDITAL 01/2019 PROCESSO DE SELEÇÃO INTERNA  PROPOSTAS DE AÇÕES
PARA PROJETOS INTEGRADORES CENG - CÂMARA DE EXTENSÃO CENG/UFPEL. A
Coordenadora apresentou um modelo de edital para as chamadas das ações (0601223) dos PROJETOS
INTEGRADORES CENG, juntamente com um convite (0601262) para discentes da unidade e
formulário para cadastro das propostas (0060144). Os documentos foram analisados pelos membros
presentes. Sugeriu-se que na apresentação da proposta um professor gestor ou cogestor da ação fosse
indicado pelos discentes e posteriormente confirmada sua participação efetiva pela Câmara. E que o edital
fique aberto durante todo o semestre, como uma ação continuada, com avaliação das ações a medida que
essas sejam cadastradas. Também foi sugerido algumas alterações no texto e publicação do
edital. 7. BIBLIOTECA ESCOLAR: ESPAÇO URBANO DE FORMAÇÃO DO LEITOR - Drª.
Cristina Maria Rosa GELL - FaE/UFPel. A Profª. Diuliana relatou que realizou reunião com a Diretora
Adjunta e com a Coordenadora do projeto Cristina Maria Rosa Gell para tratar do projeto BIBLIOTECA
ESCOLAR: ESPAÇO URBANO DE FORMAÇÃO DO LEITOR. Na reunião ficou decidido que se
buscará apoio junto aos docentes e discentes dos Cursos do CEng para desenvolvimento de Ações que
serão cadastradas junto ao Projetos Integradores CEng, código 1591, visto a necessidade técnica de
atividades voltadas para às áreas: Elétrica (soluções para problemas correlacionados na aplicação de
controle de iluminação etc.),  Madeireira (Projetos de móveis, restauração, tratamento etc.), Eletrônica
(manutenção, instalação etc.), Civil (Conforto térmico, pinturas, patologias na construção civil,
tratamentos etc.), Educação ambiental e  Inclusão digital; para apoio técnico especializado ao projeto da
Profª. Cristina Maria Rosa GELL. O Prof. Marcelo Lemos Rossi comentou que levou o convite para
participação do projeto aos colegiados do curso de Engenharia Eletrônica e Engenharia de Controle e
Automação; e nos quais  os professores elogiaram o projeto da Profª. Cristina, porém neste momento não
havia disponibilidade de nenhum dos membros colaborarem devido ao excesso da carga horária de ensino
no próximo semestre. Também colocou como sugestão solicitar colaboração para a parte elétrica ao Prof.
Gilson Simoes Porciuncula, por esse já possuir projetos semelhantes. O Prof. Amilcar Oliveira Barum se
prontificou a colaborar durante o segundo semestre de 2019, para tal aguarda o cadastro de alunos da
unidade interessados em participar das ações. A Profª. Diuliana relatou que a Profª.  Luciara Bilhalva
Correa demonstrou interesse em participar com Ações de Educação Ambiental através de teatro de
fantoches e contos. 8. Novo projeto e substituição de coordenação - Projeto 1687 - 23110.025529/2019-
11; A Profª. Diuliana relatou que a Câmara recebeu um processo para mudança de coordenação do Projeto
Pesquisa mineral e prospecção geológica para licenciamento de mineração, cód. 1687, porém esse
processo ainda não foi encaminhado na unidade para avaliação, pois o coordenador não seguiu os
procedimentos internos disponíveis em https://wp.ufpel.edu.br/ceng/camaras/extensao/procedimentos-
extensao/. Sendo assim não será avaliado até ser enviado para apreciação e parecer de um membro da
Câmara de Extensão. Questionou-se ainda a possibilidade de um professor substituto ser coordenador ou
coordenador adjunto do projeto, essa dúvida será enviada a PREC para orientação. A Profª. Diuliana
Leandro 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
Extensão. 

Documento assinado eletronicamente por DIULIANA LEANDRO, Professor do Magistério
Superior/Adjunto, em 22/08/2019, às 16:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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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 0604409 e
o código CRC 53DF4DB7.

Referência: Processo nº 23110.024365/2019-04 SEI nº 0604409
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