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Aos 06 dias do mês de setembro do ano de 2019, às 8 horas e 30 minutos, na sala A 306 do Centro de Engenharias,
localizado na Rua Benjamin Constant nº 989, reuniu-se a Câmara de Ensino da referida Unidade, com a presença dos
Professores, membros da Câmara, conforme lista de presença (0668211), com a Profª. Maria Laura Luz como
convidada, com a falta justificada do Professor Rômulo Farias e com a presença da Coordenadora da Câmara, Aline
Ribeiro Paliga, para tratar a seguinte pauta: 1. Apreciação da pauta; A pauta foi colocada em apreciação e foi
solicitado a inclusão de três itens: Solicitação aluno ouvinte (Prof. Leandro); Optativa CEng (Prof.
Carlos) e Disciplina Fenômenos de Transportes Eng. Geológica (Profª. Aline); A pauta foi aprovada por unanimidade
com as inclusões solicitadas; 2. Apreciação das Atas 16/19 (0662274);  A ata foi colocada em apreciação e aprovada
por unanimidade; 3. Projetos de Ensino: 3.1. Apreciação do Projeto de Ensino UFPel Rocket Team -
Desenvolvimento de Mini Foguetes - Coordenação: Alejandro Martins - Processo SEI 23110.034859/2019-99; O
Prof. Marcelo Rossi fez o relato da Proposta do Projeto de Ensino com parecer favorável. A Proposta foi colocada em
apreciação e aprovada por unanimidade. 3.2. Apreciação do Projeto de Ensino Estratégia para o ensino de Tópicos
Especiais II para Engenharia de Petróleo - Coordenação: Maristela Bagatin - Processo SEI 23110.034969/2019-51 -
O Prof. Marcelo Schramm fez o relato da Proposta do Projeto de Ensino, que foi aprovada com duas abstenções e com o
pedido de modificação do término da etapa 1 do cronograma (consta dia anterior ao início da etapa, mudar para
25/09); 3.3. Apreciação do Projeto de Ensino Petrologia Sedimentar aplicada à formação do engenheiro de
petróleo - Coordenação: Maristela Bagatin - Processo SEI 23110.035450/2019-90 - O Prof. Sigmar de Lima fez o
relato da Proposta do Projeto de Ensino, que foi aprovada por unanimidade; 3.4. Apreciação do Projeto de
Ensino Espaços de (con)Vivência no Centro de Engenharias -  Coordenação: Isabela Andrade - Processo
SEI 23110.036845/2019-18 - O Prof. Maurizio Quadro fez o relato da Proposta do Projeto de Ensino, que foi aprovada
por unanimidade com a sugestão de especificar os objetivos direcionando para um projeto de ensino e descrever a
metodologia de forma mais detalhada; 3.5. Apreciação do Relatório Final do Projeto de Ensino UFPel Rocket Team
- Coordenação: Alejandro Martins - Processo SEI 23110.037365/2019-66 - O Prof. Jorge Rodrigues fez o relato da
Proposta do Projeto de Ensino, que foi aprovada com duas abstenções e com o pedido de incluir o CDTEC e o IFM em
Unidades envolvidas e retirar a Faculdade de Direito e a FAT, retirar referências a figuras no relatório do Cobalto, já que
não existem figuras, corrigir o texto em "Atividades previstas porém não realizadas" e no texto de 'Complementação
Acadêmica na formação dos estudantes' corrigir a designação do Projeto "O projeto Cotada 209" para "O projeto UFPel
Rocket Team". 4. Proposta de aproveitamento para docente - Edson Lambrecht - Processo SEI 23110.035678/2019-
80; A Profª. Aline relatou que o Prof. Edson Lambrecht enviou e-mail  ao Centro de Engenharias solicitando proposta
de aproveitamento para docente. O assunto foi discutido pelos membros e ficou decidido que o pedido seja
analisado pelo Colegiado do Curso de Engenharia Agrícola e após retorne para a análise da Câmara de Ensino;
5. Solicitação de remoção - Giusepe Stefanello - Processo SEI 23110.035441/2019-07; A Prof. Aline informou a
solicitação de remoção, do Prof. Giusepe Stefanello, do Centro de Desenvolvimento Tecnológico – CDTec para o Centro
de Engenharias – CEng. Após discussão dos membros em relação as vagas de aposentadorias no CEng, ficou decidido
que a Câmara de Ensino tem interesse na remoção solicitada como docente 40h dedicação exclusiva conforme indicado
pelo Colegiado da Eng. Agrícola ou remoção à pedido com 20h. 5. Vagas Aposentadorias Profª. Maria Tereza
Fernandes Pouey e  Prof. Wolmer Brod Peres; A Profª. Aline solicitou que o Presidente da Comissão de Estudo de
vagas Docentes, Prof. Marcelo Schramm, apresentasse o Relatório 0692607, descrevendo a metodologia utilizada e o
resultado dos dados dos Cursos que mostraram interesse na vaga da Profª. Maria Tereza. Ressaltou que as disciplinas da
Especialização não foram incluídas (não estavam para cada professor, somente no final da planilha), bem como, as
disciplinas de tcc dos cursos da Engenharia Eletrônica e Engenharia Controle e Automação não foram informadas na
planilha. A Prof. Maria Laura solicitou a palavra para ler a Carta (0693031) onde apresenta argumentos para justificar a
vaga docente para a área de Construções Rurais e Ambiência e Mecânica Agrícola, segundo os critérios estabelecidos na
Câmara de Ensino. Também ressaltou que os cursos da Engenharia Eletrônica e Engenharia Controle e Automação
foram concebidos em conjunto e  estão em processo de diferenciação o que está implicando em urgência de vagas.
Porém, a Profª. Maria Laura não concorda em que sejam conquistas as custas das aposentadorias. O Prof. Carlos Luz,
Coordenador do Curso de Engenharia Agrícola, apoia a justificativa apresentada pela Profª. Maria Laura. O Prof. Sigmar
de Lima, Coordenador do Curso de Engenharia de Controle e Automação, defendeu seu pedido falando sobre
a dificuldade que o Curso apresenta pela falta de professores, como disciplinas descobertas e o excesso de alunos nos
laboratórios. O Prof. Jorge Rodrigues, Coordenador do Curso de Engenharia Civil, comentou que pode compartilhar o
professor com a Engenharia Agrícola desde que este possua o mesmo perfil da Profª Maria Tereza. O Prof. Marcelo
Rossi, Coordenador do Curso de Engenharia Eletrônica, comentou que o curso está fazendo um trabalho para reduzir
reprovações e evasões com isso as turmas estão ficando com o número maior de alunos e que necessita de professores
para atender a crescente demanda das ofertas. Após discussão sobre os resultados apresentados no relatório pela



Comissão foi solicitado a manifestação dos membros. A Câmara decidiu fazer uma primeira votação objetivando a vaga
da Profª. Maria Tereza. Decidiram por fazer três votações excluindo o menos votado. Foi apresentado como resultado da
primeira votação: ECA - cinco votos; EE - um voto; EA - três votos EC - zero votos e uma abstenção; da segunda
votação: ECA - cinco votos; EA - três votos; EC - um voto e uma abstenção; da terceira votação: ECA - seis votos; EA -
quatro votos. Assim a vaga da Profª. Maria Tereza foi definida pela Câmara para o Curso de Engenharia de Controle e
Automação, necessitando ser referendada pelo Conselho. Já a vaga do Prof. Wolmer Peres será decidida na próxima
reunião, onde três cursos demonstraram interesse na vaga: Engenharia Agrícola, Engenharia Eletrônica e Engenharia de
Controle e Automação. Porém serão utilizados os mesmo dados da atual comissão para análise, tendo em vista que são
atuais e abrangem os 3 cursos solicitantes.  Devido ao adiantado da hora, a Câmara de Ensino deu por encerrada a
reunião e os itens não discutidos ficarão para a próxima reunião. Após encerrada a reunião, 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 13/09/2019, às 13:44, 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 0675039 e o código CRC
1AFE2E21.
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