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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

ATA Nº 18/2019 - CCE
Aos treze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, às quatorze horas, 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 Isabela
Fernandes Andrade, Diretora do Centro de Engenharias, com as presenças dos seguintes Conselheiros:
Profª Aline Ribeiro Paliga, Profª Ariane Ferreira Porto Rosa, Profª Claudia Fernanda Lemons e Silva, Prof.
Jorge Manuel Vieira Borges Lourenço Rodrigues, Prof. Leandro Fagundes, Prof. Sigmar de Lima, Profª
Merielen de Carvalho Lopes, Prof. Maurizio Silveira Quadro, Rômulo Henrique Batista de Farias, Prof.
Robson Andreazza, Prof. Carlos Alberto Silveira da Luz, Profª Maria Laura Gomes Silva da Luz, Prof.
Marcelo Lemos Rossi, Prof. Marcelo Schramm, Profª Diuliana Leandro, Prof. Tiago Thompsen Primo,
Gizele Ingrid Gadotti, os Técnicos Laureci Lane Araujo Silva por Ricardo Ripoll de Medeiros, Giusepe
Stefanello, Rafael Eicholz Rutz e os Acadêmicos George Coutinho Lima, Taiane Feijó Ricardo e Leonardo
Fonseca Antória. 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 com
uma (1) abstenção com as seguintes solicitações de inclusão: 1 - Acrescentar no item 6 o ponto 6.5, sobre
a apreciação ad referendum do tutor de Estágio Probatório do Prof. Cícero Coelho de Escobar; 2 -
Acrescentar no item 8 o ponto 8.2, sobre a apreciação da composição do NDE do Curso de Engenharia
Eletrônica - Processo SEI 23110.039031/2019-27; 3 - Apreciação do formulário para Credenciamento de
profissional externo que não faz uso das instalações da UFRGS do Prof. Darci Alberto Gatto - Processo
SEI 23110.039217/2017-86; 4 - Solicitação de recredenciamento docente junto ao programa de Pós-
Graduação em Engenharia Florestal da UFSM - Prof. Darci Alberto Gatto - Processo SEI
23110.039115/2019-61 e, ainda, com a inversão do ponto 11 para o 12 da pauta. ITEM 2. Apreciação da
ata nº 17/2019 (0688447). A Senhora Presidente do CCE solicitou a retirada desse item da pauta, tendo
em vista a necessidade de revisões no documento. Aprovado com uma abstenção. ITEM 3. Apreciação
da solicitação ad referendum ao CCE de aproveitamento de candidato habilitado em concurso -
Processo SEI 23110.036895/2019-97. A Senhora Presidente fez o relato do referido processo conforme
documento 0683813 e após, colocou em apreciação a aprovação do ad referendum ao Conselho do Centro
de Engenharias referente ao aproveitamento do próximo candidato habilitado em Processo Seletivo para
Contratação de Professor Substituto processo 23110.005595/2019-66 do Centro de Engenharias, o qual foi
aprovado com duas (2) abstenções. ITEM 4. Apreciação da solicitação ad referendum ao CCE de
reabertura de processo seletivo para contratação de professor substituto - Processo
SEI 23110.022628/2019-32. A Senhora Presidente fez o relato da solicitação de reabertura do concurso
público para professor substituto, na  área de Engenharias IV , 20 horas com  redução na exigência de
titulação de doutorado para mestrado. Desta forma, a TITULAÇÃO EXIGIDA passa a ser
"Graduação em Engenharia Elétrica OU Engenharia Eletrônica OU Engenharia de
Automação OU Engenharia de Controle e Automação OU Engenharia de Computação OU Engenharia de
Energia OU Engenharia de Telecomunicações OU Engenharia da Informação OU Engenharia de
Sistemas OU Engenharia Biomédica OU Engenharia Aeroespacial OU Engenharia de Automação e
Sistemas OU Engenharia Mecatrônica OU Engenharia de Eletricidade OU Engenharia de
Teleinformática OU Engenharia Elétrica e Computação OU Engenharia Eletrônica e
Computação OU Engenharia Eletrônica e Automação COM Mestrado em qualquer área". Após, colocou
em apreciação a aprovação do ad referendum referente a reabertura do concurso, o qual foi aprovado por
unanimidade. ITEM 5. Projetos de Ensino: A Prof. Aline Ribeiro Paliga apresentou os seguintes relatos:
5.1. Apreciação da proposta de Projeto de Ensino UFPel Rocket Team - Desenvolvimento de Mini
Foguetes, sob a coordenação do Prof. Alejandro Martins - Processo SEI 23110.034859/2019-99.
Parecer: O relator examinando o presente processo se manifestou favorável à homologação da decisão da
Câmara de Ensino, que foi pela aprovação do mesmo. Os Senhores Conselheiros aprovaram por
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unanimidade o relato e o respectivo parecer. 5.2. Apreciação da proposta de Projeto de
Ensino Estratégia para o ensino de Tópicos Especiais II para Engenharia de Petróleo, sob a
coordenação da Profª. Maristela Bagatin - Processo SEI 23110.034969/2019-51. O relator examinando
o presente processo se manifestou favorável à homologação da decisão da Câmara de Ensino, que foi pela
aprovação do mesmo. Os Senhores Conselheiros aprovaram por unanimidade o relato e o respectivo
parecer. 5.3. Apreciação da proposta de Projeto de Ensino Petrologia Sedimentar aplicada à
formação do Engenheiro de Petróleo, sob a coordenação da Profª. Maristela Bagatin - Processo
SEI 23110.035450/2019-90. O relator examinando o presente processo se manifestou favorável à
homologação da decisão da Câmara de Ensino, que foi pela aprovação do mesmo. Os Senhores
Conselheiros aprovaram por unanimidade o relato e o respectivo parecer. 5.4. Apreciação da proposta
de Projeto de Ensino Espaços de (con)Vivência no Centro de Engenharias, sob a coordenação da
Profª. Isabela Andrade - Processo SEI 23110.036845/2019-18. O relator examinando o presente processo
se manifestou favorável à homologação da decisão da Câmara de Ensino, que foi pela aprovação do
mesmo. Os Senhores Conselheiros aprovaram por unanimidade o relato e o respectivo
parecer. 5.5. Apreciação da proposta de Projeto de Ensino GESER - Grupo de Estudos
em Sensoriamento Remoto, sob a coordenação da Profª. Daniela Arnold Tisot - Processo
SEI  23110.038160/2019-06. O relator examinando o presente processo se manifestou favorável à
homologação da decisão da Câmara de Ensino, que foi pela aprovação do mesmo. Os Senhores
Conselheiros aprovaram por unanimidade o relato e o respectivo parecer. 5.6. Apreciação da proposta de
Projeto de Ensino Material Didático para a Disciplina de Processamento Digital de Imagens de
Satélites, sob a coordenação da Profª. Daniela Arnold Tisot - Processo SEI 23110.038203/2019-45. O
relator examinando o presente processo se manifestou favorável à homologação da decisão da Câmara de
Ensino, que foi pela aprovação do mesmo. Os Senhores Conselheiros aprovaram por unanimidade o relato
e o respectivo parecer. 5.7. Apreciação do Relatório Final do Projeto de Ensino UFPel Rocket Team -
Coordenação: Alejandro Martins - Processo SEI 23110.037365/2019-66. O Relator examinando o
presente relatório foi de parecer favorável à homologação da decisão da Câmara de Ensino, que foi pela
aprovação do mesmo. Os Senhores Conselheiros aprovaram por unanimidade o relato e o respectivo
parecer. 5.8. Apreciação do Relatório Final do Projeto de Ensino Projeto Multidisciplinar
Agroindustrial, sob a coordenação da Profª. Maria Laura Gomes da Luz -  Processo
SEI 23110.041059/2018-43. O Relator examinando o presente relatório foi de parecer favorável
à homologação da decisão da Câmara de Ensino, que foi pela aprovação do mesmo. Os Senhores
Conselheiros aprovaram por unanimidade o relato e o respectivo parecer. 5.9. Apreciação do Relatório
Final do Projeto de Ensino Monitoria para as disciplinas de Sensoriamento Remoto, de
Interpretação Visual, sob a coordenação da Profª. Daniela Arnold Tisot -
Processo  SEI 23110.024839/2018-29. O Relator examinando o presente relatório foi de parecer favorável
à homologação da decisão da Câmara de Ensino, que foi pela aprovação do mesmo. Os Senhores
Conselheiros aprovaram por unanimidade o relato e o respectivo parecer. 5.10. Apreciação do Relatório
Final do Projeto de Ensino O Planeta Visto do Espaço, sob a coordenação da Profª. Daniela Arnold
Tisot - Processo SEI 23110.012717/2018-90. O Relator examinando o presente relatório foi de parecer
favorável à homologação da decisão da Câmara de Ensino, que foi pela aprovação do mesmo. Os
Senhores Conselheiros aprovaram por unanimidade o relato e o respectivo parecer. ITEM 6. Estágio
Probatório: 6.1. Apreciação do Plano de Trabalho referente ao período compreendido entre 21 de Agosto
de 2019 e 21 de Março de 2021 do Prof. Tiago Thompsen Primo - Processo SEI 23110.039614/2018-77.
Parecer da CAEP: o Plano de Trabalho foi entregue dentro do período estabelecido e constam os eixos de
ensino, pesquisa, extensão e gestão. Após, os Senhores Conselheiros aprovaram por unanimidade o relato
e o respectivo parecer da CAEP. 6.2. Apreciação do Plano de Trabalho 2019/2 e 2020/1 do Prof. Thiago
Hanna Both - Processo SEI 23110.037987/2018-11. Parecer da CAEP: a entrega do Plano de Trabalho foi
dentro do período estabelecido e constam os eixos de ensino, pesquisa, extensão e gestão. Após, os
Senhores Conselheiros aprovaram por unanimidade o relato e o respectivo parecer da CAEP. 6.3.
Apreciação do Plano de Trabalho 2019/2 e 2020/1 da Profª. Ingrid Milena Reyes Martinez Belchior -
Processo SEI 23110.039613/2018-22. Parecer da CAEP: a entrega do Plano de Trabalho foi dentro do
período estabelecido e constam os eixos de ensino, pesquisa, extensão e gestão. Sugere-se que a referida
professora inclua em seus planos de trabalho a participação em atividades de formação pedagógica,
conforme Art. 9º da Resolução 013/2014 do CONSUN. Após, os Senhores Conselheiros aprovaram por
unanimidade o relato e o respectivo parecer da CAEP. 6.4. Substituição de membro da CAEP1 em
função da aposentadoria do Prof. Wolmer Brod Peres. A Senhora Presidente submeteu o nome do Prof.
Antonio Carlos da Silva Ramos para a nova composição da CAEP, o qual foi aprovado por unanimidade.
6.5. Apreciação da indicação ad referendum do tutor de Estágio Probatório do Prof. Cícero Coelho
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de Escobar. A Senhora Presidente do CCE justificou a aprovação ad referendum do CCE tendo em vista
que a indicação do tutor de estágio probatório deve ocorrer até cinco dias após o professor entrar em
efetivo exercício. Após, colocou em apreciação a indicação ad referendum do nome do Prof. Bruno Muller
Vieira como tutor do referido professor. Aprovado por unanimidade.ITEM 7. Apreciação do resultado
da eleição para coordenação do Curso de Engenharia de Petróleo - Processo SEI 23110.029327/2019-
30. O Prof. Rômulo Henrique Batista de Farias o seguinte relato: conforme consulta à comunidade do
curso de Engenharia de Petróleo, realizada nos dias 27 e 28/08/19 para a eleição de Coordenador e
Coordenador Adjunto, a qual teve a inscrição da única chapa composta pelo Prof. Rômulo Henrique
Batista de Farias e do Prof. Valmir Francisco Risso para Coordenador e Coordenador Adjunto,
respectivamente. Considerando o resultado constante na Ata 0680579 do processo em tela, foi votada no
Colegiado do Curso a seguinte lista tríplice: Para Coordenador do Curso, em 1º lugar - Prof. Rômulo
Henrique Batista de Farias, com cinco (5) votos, em 2º lugar - Prof. José Wilson da Silva, com um (1) voto
e em 3º lugar - Profª Maristela Bagatin, com um (1) voto. Para Coordenador Adjunto do Curso, em
1º lugar - Prof. Valmir Francisco Risso, com cinco (5) votos, em 2º lugar - Profª. Fernanda Risso, com um
(1) voto e em 3º lugar - Prof. Forlan Almeida, com um (1) voto. Após, a lista tríplice foi aprovada com
uma abstenção. ITEM 8. Apreciação da nova composição de Núcleo Docente Estruturante. 8.1. Curso
de Engenharia Civil - Processo SEI 23110.037188/2019-18. A Senhora Presidente submeteu à apreciação
dos Senhores Conselheiros a indicação dos seguintes nomes para a nova composição do NDE do Curso de
Engenharia Civil, conforme Memorando 24 (0685185): Prof. Jorge Rodrigues, Coordenador, Profª Aline
Ribeiro Paliga, Prof. Ângela Azevedo de Azevedo, Prof. Klaus Machado Theisen, Prof. Hugo Alexandre
Soares Guedes, Prof. Eduardo Costa Couto e Prof. Guilherme Höehr Trindade. Após análise e por estar em
conformidade com Art. 1º da Resolução do COCEPE nº 22/2018, os Senhores Conselheiros aprovaram por
unanimidade a nova composição do NDE do Curso de Engenharia Civil. 8.2. Curso de Engenharia
Eletrônica - Processo SEI 23110.034487/2019-09 A Senhora Presidente submeteu à apreciação dos
Senhores Conselheiros a indicação dos seguintes nomes para a nova composição do NDE do Curso de
Engenharia Eletrônica, conforme Ata da Reunião de Colegiado de Curso (0662547), apensada ao processo
em tela: Prof. Marcelo Lemos Rossi (Coordenador), Prof. Denis Teixeira Franco (Coordenador Adjunto),
Prof. Carlos Guilherme da Costa Neves, Prof. Cláudio Manoel da Cunha Duarte, Prof. Maiquel dos Santos
Canabarro, Prof. Mateus Beck Fonseca, Profª Marcia Rosales Ribeiro Simch, Prof. Reginaldo da Nobrega
Tavares e Prof. Thiago Hanna Both. O Prof. Marcelo salientou que o Colegiado também definiu que irá
manter a composição do NDE em aberto para que outros, que tenham interesse, possam fazer parte.
Após análise e por estar em conformidade com Art. 1º da Resolução do COCEPE nº 22/2018, os Senhores
Conselheiros aprovaram por unanimidade a nova composição do NDE do Curso de Engenharia
Eletrônica. ITEM 9. Apreciação do resultado da eleição para representante da área básica junto à
Câmara de Pesquisa - Processo SEI 23110.028505/2019-13. A Senhora Presidente fez o relato do
processo eleitoral da área de formação junto à Câmara de Pesquisa do Centro de Engenharias, colocando
em apreciação a única chapa inscrita para a Área Básica e eleita, formada pelo Prof. Rafael de Avila
Delucis (Titular) e pelo Prof. Jorge Manuel Vieira Borges Lourenço Rodrigues (Suplente), conforme
documento 0664239. Disse também, que não houve inscrito para a área profissionalizante. Após, o
resultado foi aprovado por unanimidade. ITEM 10. Atualização do Plano Plurianual de Capacitação. A
Profª. Gizele Ingrid Gadotti sugeriu a retirada de pauta desse item, devido a publicação do novo Decreto
recentemente. 10.1. Apreciação da alteração de planejamento para afastamento pós-doutorado do
Prof. Daniel Palomino - processo SEI 23110.034899/2019-31. Considerando que o Plano Plurianual não
foi discutido, foi aprovada a retirada de pauta dessa solicitação até a atualização do mesmo. ITEM
11. Apreciação da destinação de vagas docentes. 11.1. Vaga oriunda da aposentadoria da Profª.
Maria Tereza Fernandes Pouey. O Conselheiro Prof. Marcelo Schramm apresentou o estudo detalhado
da necessidade de vaga docente para o Centro de Engenharias conforme os dados do Relatório 0692607. A
Conselheira Profª Aline Ribeiro Paliga fez o relato do parecer da Câmara de Ensino sobre a destinação da
vaga. Disse que, após a defesa dos Coordenadores dos Cursos de Engenharia de Controle e Automação,
Engenharia Eletrônica, Engenharia Agrícola e Engenharia Civil, foi decidido por fazer três votações
excluindo o menos votado.  Assim, a vaga da Profª. Maria Tereza foi definida pela Câmara de Ensino para
o Curso de Engenharia de Controle e Automação, com seis votos favoráveis e quatro votos contrários,
sendo este o resultado da última votação (0720071). A Profª. Isabela fez a leitura de trecho da carta de
posicionamento da Profª. Maria Laura (0693031), em defesa do retorno da vaga ao Curso de Engenharia
Agrícola. Após ampla discussão, a Presidente do CCE colocou em votação o parecer da Câmara de
Ensino. Os Conselheiros foram de parecer desfavorável a decisão da Câmara de Ensino, que foi
pela definição da vaga para o Curso de Engenharia de Controle e Automação, com doze (12) votos
contrários, seis (6) votos favoráveis e duas (2) abstenções. Com esse resultado, realizou-se nova discussão
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acerca do assunto e encaminhamento. Considerando que a carga horária da Profª Maria Tereza era
sugerida pela Coordenação do Curso de Engenharia Civil, embora a Professora tenha ingressado no Curso
de Engenharia Agrícola, o Conselheiro Prof. Maurizio Silveira Quadro propôs que a vaga fosse conjunta
para os cursos de Engenharia Agrícola e Engenharia Civil, atendendo todas as disciplinas que vinham
sendo ministradas pela Profª. Maria Tereza Fernandes Pouey. Após ampla discussão, a Presidente colocou
em votação a proposta do Prof. Maurizio, a qual foi aprovada com quatorze (14) votos a favor, seis (6)
votos contrários e duas (2) abstenções, ficando o Curso de Engenharia Agrícola como responsável
no formulário de solicitação de abertura de concurso, porém a elaboração do formulário deverá ser
realizada em conjunto com o Curso de Engenharia Civil. 11.2 - Vaga oriunda da aposentadoria do Prof.
Wolmer Brod Peres. A Conselheira Profª Aline Ribeiro Paliga fez o seguinte relato do parecer da Câmara
de Ensino sobre a destinação da vaga do Prof. Wolmer Brod Peres. Na última reunião da Câmara de
Ensino foi definido que, até nova reunião em que se definirá estratégias para conquistar novas vagas,
somente cursos que contribuíram com a matriz poderiam concorrer a vaga docente. Disse que a Câmara de
Ensino deliberou, portanto, a vaga ao único Curso que vem contribuindo com a matriz no momento, o
Curso de  Engenharia Agrícola. Também relatou que o Colegiado de Curso da Engenharia
Agrícola indicou que, caso se trate de uma vaga 40h DE, têm interesse na vinda do Prof. Giusepe
Stefanello, atualmente docente do CDTec e Técnico-Administrativo (Engenheiro) do CEng. Esta vaga está
atualmente em discussão, pois seria necessária a cedência de uma vaga 40h DE, em contrapartida, ao
CDTec. Tendo em vista que atualmente o servidor Giusepe atua como docente 20h, foi encaminhado
realizar consulta à PROGEP sobre a viabilidade de transformação da vaga dele 40h DE. Após, os
Conselheiros aprovaram por maioria o relato e o respectivo parecer da Câmara de Ensino, que foi pela
definição da vaga para o Curso de Engenharia Agrícola. ITEM 12. Apreciação da solicitação de
remoção do servidor Giusepe Stefanello para o Centro de Engenharias - Processo
SEI 23110.035441/2019-07. A Senhora Presidente do CCE trouxe ao conhecimento dos Senhores
Conselheiros os termos do Memorando 209 0670931 do servidor Giusepe Stefanello o qual expressa seu
interesse na remoção do CDTec para o CEng, considerando a declaração da aposentadoria do Prof.
Wolmer Brod Peres formalizada no Memorando 0631151 encaminhado à Direção e à Câmara de Ensino, a
qual, analisou o pedido manifestando o interesse na remoção solicitada pelo servidor como docente 40h
dedicação exclusiva, ou remoção à pedido com 20h. No entanto, no decorrer do processo, foi observado
em reunião do CCE realizada no dia 13/09/19, um equívoco de encaminhamento por parte do Colegiado
do Curso de Engenharia Agrícola, documento 0701632, sem antes o processo ser deliberado pelo
Conselho do Centro ouvida a Câmara de Ensino. Após ampla discussão, o Prof. Carlos Alberto Silveira da
Luz incluiu no processo o Termo de Cancelamento de documento 0703918 enviado à PROGEP. Além
disso, o Prof. Carlos Alberto da Luz manifestou ad referendum ao Colegiado do Curso de Engenharia
Agrícola o aceite sobre a vinda do Prof. Giusepe Stefanello do CDTEC para o CEng, em regime de 20h
semanais, em detrimento da vaga do Prof. Wolmer Brod Peres, em regime de 40h/DE. Após, o Conselho
do Centro foi de parecer favorável a decisão da Câmara de Ensino, que foi pela remoção do
servidor. Devido ao adiantado da hora, a Senhora Presidente deu por encerrada a reunião, da qual, para
constar, eu, Laureci Lane Araujo Silva, lavrei a presente Ata. Em 13 de setembro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por ISABELA FERNANDES ANDRADE, Diretora, Centro de
Engenharias, em 01/10/2019, às 13:52, 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 01/10/2019, às 15:06, 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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