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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

ATA 04/2019 
Aos 08 dias do mês de julho 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 0591227. Constatada a existência de quórum, o Prof. Darci saudou a todos e iniciou a reunião. 1.
Aprovação da ata - Reunião 03/2019 (0585137): A ata foi colocada em apreciação e aprovada por
unanimidade. 2. Apreciação de projetos de pesquisa: 2.1. QUALIDADE FISIOLÓGICA DE
Tachigali myrmecophila QUANTO A TOLERÂNCIA À DESSECAÇÃO E AO
COMPORTAMENTO DO ARMAZENAMENTO DE SEMENTES - Processo 23110.025726/2019-
21 - Coordenadora: Gizele Gadotti: O projeto teve parecer favorável de membro da Câmara, foi
colocado em apreciação e aprovado por unanimidade. 2.2. Secagem da Madeira de Espécies de Rápido
Crescimento Cultivadas no Rio Grande do Sul - Processo 23110.027958/2019-14 -
Coordenador: Leonardo Oliveira. O Prof. Gabriel Valim relatou o projeto, dando parecer favorável. O
projeto foi aprovado por unanimidade pelos membros da Câmara. 3. Solicitação de alteração de
membros em projeto de pesquisa: 3.1. Estudos sobre as redes LoRaWan no âmbito da IoT e
Industria 4.0 - Processo 23110.026868/2019-14 - Coordenador: Maiquel
Canabarro; 3.2. DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES NA LINHA EM FUNÇÃO DO TIPO DE
DOSADOR, VELOCIDADE, NIVELAMENTO LONGITUDINAL E TRANSVERSAL -
Processo 23110.027938/2019-43 - Coordenador: Roger Spagnolo; e 3.3. Acessibilidade espacial em
espaços abertos urbanos: o caso do calçadão de Pelotas - Processo 23110.028035/2019-80 -
Coordenadora: Isabela Andrade: Os processos foram colocados em apreciação em bloco e aprovados
por unanimidade. Em relação ao processo 23110.028035/2019-80 (item 3.3), a Câmara ressalta que, para
membro externo, são necessárias mais informações: RG, CPF, data de nascimento, instituição, cargo,
endereço, email. 4. Solicitação de Prorrogação de Projetos de pesquisa: 4.1. Estudo Geoestatístico e
Sedimentar da Bacia Pelotas - Processo 23110.027222/2019-46 - Coordenadora: Sônia Bretanha: A
solicitação de prorrogação do projeto foi colocada em apreciação e aprovada por unanimidade. 5.
Relatório final de projetos de pesquisa: 5.1. Secagem da Madeira de Acacia mearnsii De Wild. -
Processo 23110.027960/2019-93 - Coordenador: Leonardo Oliveira: O relatório final do projeto foi
colocado em apreciação e aprovado por unanimidade. 6. Composição da comissão eleitoral para eleição
de representantes das áreas básica e profissionalizante junto à Câmara de Pesquisa: O assunto foi
discutido pelos membros da Câmara e foram definidos os professores Luciano Leston e Gizele Gadotti e a
técnica administrativa Julia Mello dos Santos como membros da Comissão Eleitoral. Foi definido o
seguinte calendário: Publicação do edital: 09/07/2019, Inscrições: de 12/08 a 16/08/2019, Homologação
das inscrições: 19/08/2019, Prazo para recursos: 20/08/2019, Homologação final: 21/08/2019, Período de
campanha: 21/08 a 28/08/2019, Eleições: 30/08/2019 das 8h às 17h, Apuração e divulgação dos
resultados: 30/08/2019 a partir das 17h30min, Envio dos resultados da eleição ao CCE: 02/09/2019. A
indicação de membros da comissão e o calendário para eleição foram colocados em apreciação e
aprovados por unanimidade. Ficou também decidido pelos membros da Câmara que, até o fim do período
de eleições, os mandatos dos representantes dos colegiados de cursos permanecem como interinos, para
viabilizar os trabalhos da Câmara até sua recomposição. Ainda neste ponto de pauta, foi abordado como
sugestão de pauta para a próxima reunião: que após a recomposição da câmara, seja realizada a eleição
interna para Coordenação da Câmara. 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 pela Coordenadora Pro-tempore da Câmara assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por GIZELE INGRID GADOTTI, Professor do Magistério
Superior/Adjunto, em 11/09/2019, às 16:38, 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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Documento assinado eletronicamente por JÚLIA MELLO DOS SANTOS, Auxiliar em Administração,
em 12/09/2019, às 14:14, 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 0609894 e
o código CRC 641A8C42.
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