
30/10/2019 SEI/UFPel - 0725258 - Ata de Reunião

https://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=835488&infra_siste… 1/5

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

ATA Nº 20/2019 - CCE 
Aos quatro dias do mês de outubro 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 extraordinariamente, 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.
Mateus Beck Fonseca por Prof. Sigmar de Lima, Profª Merielen de Carvalho Lopes, Prof. Maurizio
Silveira Quadro, Prof. Rômulo Henrique Batista de Farias, Prof. Guilherme Weimar, Profª Maria Laura
Gomes Silva da Luz, Prof. Marcelo Schramm, Profª Diuliana Leandro, Prof. Tiago Thompsen Primo, Profª
Gizele Ingrid Gadotti, Prof. Robson Andreazza os Técnicos Ricardo Ripoll de Medeiros, Giusepe
Stefanello, José Hirdes por Rafael Eicholz Rutz e os Acadêmicos George Coutinho Lima, Mariana
Figueira Machado e Evander Barboza Almeida. Ausente com justificativa o Prof. Marcelo Lemos Rossi.
Constatada a existência de quórum, a Senhora Presidente do Conselho do Centro saudou a todos. Colocou
em apreciação a gravação da reunião para elaboração da ata. Aprovado com um voto contrário. De
imediato, a Presidente deu continuidade a pauta da reunião iniciada no dia 27/09/2019. ITEM 1.
Apreciação de formulários de concurso para professor efetivo e substituto, relacionado à vaga de
aposentadoria da Profª. Maria Tereza Pouey. 1.1. Apreciação do formulário de concurso para professor
efetivo, relacionado à vaga de aposentadoria da Profª. Maria Tereza Pouey - Processo
SEI 23110.040528/2019-98. O Conselheiro Prof. Guilherme Weymar fez o seguinte relato do formulário
da solicitação de abertura de concurso, elaborado pelos Professores Maria Laura Gomes Silva da Luz e
Jorge Manuel Vieira Borges Lourenço Rodrigues, apreciado e aprovado no Colegiado do Curso de
Engenharia Agrícola. Origem da vaga: Aposentadoria da Profª. Maria Tereza Fernandes Pouey. Área de
conhecimento: Engenharia Agrícola. Subárea de conhecimento: Construções Rurais e Ambiência. Classe
A - Auxiliar. Regime de trabalho: 40h DE. Titulação exigida: Engenharia com Doutorado. Área para
abertura do concurso: Doutor em Engenharia ou Doutor em Ciência ou Doutor em Ciência e Engenharia.
Área(s) para exigência de graduação (caso necessário): Engenharia, conforme formulário 0713180. A
Conselheira Profª Aline Ribeiro Paliga informou que foi solicitado inclusão de pauta desse formulário pelo
Coordenador do Curso de Engenharia Agrícola, porém, como a Câmara de Ensino foi contrária a essa área
para o concurso, foi decidido por não avaliar esse formulário, sendo encaminhado para avaliação nesse
Conselho. A Conselheira Profª Maria Laura Gomes Silva da Luz reafirmou a necessidade da área de
Construções Rurais e Ambiência. A Prof. Aline Ribeiro Paliga questionou sobre os tópicos do concurso
estarem amarrados somente à área de Construções Rurais e Ambiência e que poderia abranger uma
segunda área. Salientou, ainda, que a disciplina de Instalação e Manejo de Animais Domésticos é
oferecida pelo Departamento de Zootecnia - FAEM. Com relação a essa disciplina, a Profª Maria Laura
Gomes Silva da Luz informou que se trata de uma solicitação dos alunos do Curso para que a disciplina
seja ofertada pelo Curso de Engenharia Agrícola. A Profª Aline Ribeiro Paliga disse que não acha uma boa
estratégia trazer disciplinas ofertadas por outros Departamentos. Questionou se o Colegiado está ciente
que, possivelmente, outras áreas poderão ficar descobertas. A Conselheira Profª Maria Laura disse que
deverá ser feito remanejamento de disciplinas entre os professores do Curso, como a disciplina de
Metodologia da Pesquisa ministrada por ela. Após ampla discussão, o formulário de solicitação de
abertura de concurso para professor efetivo foi aprovado com doze (12) votos favoráveis ao formulário,
três (3) votos contrários e cinco (5) abstenções. 1.2. Apreciação do formulário de concurso para professor
substituto, relacionado à vaga de aposentadoria da Profª. Maria Tereza Pouey - Processo SEI
23110.042019/2019-08. O Conselheiro Prof. Guilherme Weymar também fez o relato do formulário de
solicitação para abertura de concurso para professor substituto, necessário tendo em vista que o prazo
envolvido no Concurso para professor efetivo. Tipo de demanda: vacância de cargo, tendo em vista a
aposentadoria recente da Profª. Maria Tereza Fernandes Pouey. Área de conhecimento: Engenharia
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Agrícola. Regime de trabalho: 40h. Titulação exigida: Graduação em Engenharia com Doutorado em
Engenharia ou Doutorado em Ciência ou Doutorado em Ciência e Engenharia. O Prof. Guilherme Weymar
manifestou que o formulário foi apreciado e aprovado em reunião do Colegiado do Curso de Engenharia
Agrícola. A Conselheira Profª Aline Paliga da mesma informou que os membros da Câmara deram o
encaminhamento de não apreciar o formulário e encaminhar diretamente ao Conselho do Centro,
conforme já esclarecido no item 1.1, tendo em vista que faz referência a mesma vaga. Após ampla
discussão, os Senhores Conselheiros aprovaram com nove (9) votos a favor da solicitação, três (3) votos
contrários e cinco (5) abstenções. ITEM 2. Apreciação de pedido de aproveitamento de candidato
habilitado em concurso público, encaminhado pelo Prof. Edson Lambrecht - Processo
SEI 23110.035678/2019-80. O pedido foi encaminhado ao Colegiado da Engenharia Agrícola, que decidiu
de forma desfavorável ao aproveitamento. A Senhora Presidente leu o e-mail Proposta 0672885
encaminhado à Direção, no qual o Prof. Edson Lambrecht manifesta seu interesse em candidatar-se a uma
vaga de Professor de Magistério Superior por meio de aproveitamento de candidato habilitado em
concurso público. A Conselheira Aline Ribeiro Paliga fez o relato do parecer da Câmara de Ensino, que
foi desfavorável ao aproveitamento por maioria. Os Senhores Conselheiros foram favoráveis ao relato e ao
respectivo parecer da Câmara de Ensino com três (3) abstenções. ITEM 3. Composição da Comissão de
Laboratórios. A Senhora Presidente falou da necessidade de indicações de nomes para compor a
Comissão de Laboratórios, tendo em vista a solicitação da afastamento do Técnico Gabriel Afonso
Martins e da Profª Maria Laura Gomes Silva da Luz. Após foi indicado e aprovado pelos Conselheiros,
como membros titulares, os nomes do Prof. Mateus Beck Fonseca e do Técnico Ricardo Ripoll de
Medeiros e, como membro suplente, o nome da Profª Maria Laura Gomes Silva da Luz. ITEM 4.
Composição das Comissões de Estágio Probatório.  A Senhora Presidente informou que os mandatos
das duas Comissões de Avaliação de Estágio Probatório finalizam em outubro e que foi realizada consulta
aos membros sobre a sua permanência na respectiva CAEP. Em virtude de outros compromissos
assumidos, dois membros solicitaram sua substituição e, a partir disso, a Profª. Isabela colocou em
apreciação os nomes dos Professores Walter Ruben Iriondo Otero e Eduardo Walker para, cada um,
integrar uma das comissões. Após, os nomes indicados foram aprovados pelo Conselho com uma
abstenção. ITEM 5. Apreciação da carta de posicionamento do CCE em resposta ao manifesto -
Processo SEI 23110.032642/2019-44. Após ampla discussão e algumas divergências em torno dos termos
da carta, os Conselheiros sugeriram retirar de pauta e que uma Comissão fosse estabelecida para
alterações no documento. Foram aprovados os nomes da Profª Isabela Fernandes Andrade, da Profª Aline
Ribeiro Paliga e da Profª Diuliana Leandro, a qual sugeriu lincar à carta outras ações já solicitadas pela
Direção da Unidade em relação a segurança. O Conselheiro Acad. George Coutinho Lima agradeceu ao
Prof. Maurizio Silveira Quadro e ao Prof. Carlos Alberto Silveira da Luz pela sua sinceridade e pela
elaboração da carta. Manifestou que aprendeu que o CCE é democrático e soberano. Foi definido que, na
carta, constariam as ações já efetuadas pela Unidade. ITEM 6. Questionamentos da Câmara de
Pesquisa - Processo SEI  23110.038728/2019-81 e 23110.038731/2019-02. A Senhora Presidente trouxe
para apreciação dos Senhores Conselheiros o seguinte questionamento referente aos termos Memorando nº
8/2019/CPesq_CEng/CENG 0696762, no qual, informa que a Câmara de Pesquisa deliberou sobre a
eleição de coordenação. O Professor Luciano Leston, representante do Colegiado de Engenharia de
Controle e Automação (indicado através do documento 0683351), manifestou interesse em ocupar essa
função. No entanto, houve o questionamento sobre a legalidade Regimental da participação do Professor,
uma vez que seu mandato ultrapassa o tempo disposto no Art. 28. § 2º – os membros da Câmara de
Pesquisa e seus suplentes terão mandato de dois anos, podendo ser reconduzidos uma vez. Colocada a
palavra à disposição. O Conselheiro Técnico Ricardo Ripoll de Medeiros manifestou-se no sentido de
dizer que o RI foi elaborado de forma equivocada e tendenciosa ao estabelecer o tempo de mandato, pois
essa regra exclui a participação de servidor interessado em continuar o trabalho. A Conselheira Prof.
Claudia Fernanda Lemons e Silva em sua manifestação disse que quando se estabeleceu prazo para
mandato no RI pensou-se em ser o mais democrático possível, pois favorece a participação de todos e
defendeu que esse Conselho tem sido o mais correto possível no regramento do RI, então ir contra ao
Regimento Interno do CEng atual, talvez não seja a melhor opção. A Conselheira Profª Aline Ribeiro
Paliga disse concordar com a necessidade de se ter e respeitar o regramento e que é importante a
renovação, porém, em alguns casos o professor não tem interesse de participar de algum fórum e que sua
participação por obrigação influencia, até mesmo, na falta de quórum para as reuniões. Disse, então, que
não identifica problemas de ter um professor produtivo interessado em ser reconduzido desde que seja
justificado em ata como acontece em outros fóruns da UFPel. A Conselheira Profª Ariane Ferreira Porto
Rosa manifestou-se no sentido de dizer que teve a oportunidade de participar na Câmara de Pesquisa
e pode ver a dedicação do Prof. Luciano Anacker Leston e dos outros membros quando da  elaboração do
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RI da Câmara de Pesquisa. Disse que a acima dos regimentos estão as pessoas e que devem ser respeitados
pelos colegas pelas suas atuações e dedicação. Falou que a rotatividade é importante, mas no caso de não
ter interessados em representar um Curso e/ou área, que a recondução possa ser encaminhada. Disse ainda,
em consideração ao bom trabalho que vem sendo desenvolvido pelo referido Professor, ser favorável a sua
recondução. O Conselheiro Prof. Rômulo Henrique Batista de Farias disse concordar com as falas
anteriores, mas que se deve tentar seguir ao máximo os regramentos do Regimento Interno e que, casos
como esse, sejam trazidos para discussão no Conselho do Centro em consideração aos casos omissos
previsto no RI. Disse ainda que a rotatividade é de extrema importância e que não se pode retirar a
possibilidade da participação de qualquer professor para representar o Colegiado ou área. A Presidente
informou que o Regimento do Centro prevê no Art. 8 Inciso VI que cabe ao Conselho se "pronunciar-se
sobre qualquer assunto respeitando à organização universitária e aos interesse do Centro", tema em que
poderia ser enquadrada essa situação. A Profª. Isabela manifestou, ainda, que se fosse decidir enquanto
Direção, como solicitado no Memorando da Câmara (0696762), seguiria o que está previsto no RI acerca
das participações na Câmara de Pesquisa. Contudo, considerando que cabe a este Conselho deliberar sobre
assuntos do interesse da Unidade, trouxe o caso para apreciação. A Conselheira Profª Maria Laura Gomes
Silva da Luz em sua manifestação disse que o Regimento Interno está aí para servir e não ao contrário,
como no momento não se aplica a essa situação sugere que esse Conselho encaminhe solicitação de
alteração no RI. O Conselheiro Técnico Giusepe Stefanello, na qualidade de membro da Comissão de
Revisão do RI, trouxe a informação de que terminou o trabalho de compilação das informações e que
essas propostas devem ser formalizadas à Comissão como  proposta de alteração. Considerando que não
houve outro interessado em representar o Colegiado do Curso de Engenharia de Controle e Automação
junto à Câmara de Pesquisa, as manifestações  favoráveis dos Conselheiros sobre o interesse do Prof.
Luciano Anacker Leston em ser reconduzido e o interesse na alteração no Art. 28. § 2º. do RI  para
que, caso não haja candidatos em participar da Câmara, possa ser ampliado o número de reconduções,
a Presidente colocou em apreciação a possibilidade de nova recondução do Prof. Luciano Leston junto à
Câmara de Pesquisa. Após, foi aprovada com dois (2) votos contrários e uma abstenção, a nova
recondução do Prof. Luciano Leston como membro da Câmara de Pesquisa e, ainda, a solicitação de
alteração no Art. 28. § 2º. do RI. ITEM 7. Atualização do Plano Plurianual de Capacitação. A Senhora
Presidente se reportou a aprovação do primeiro Plano Plurianual da Unidade, ocorrida no final de 2018,
elaborado pela Comissão formada pela Profª. Isabela Andrade, Profª Tirzah Moreira Siqueira e pela Técn.
Cláudia Oliveira Farias e que anualmente necessita ser atualizado. Após ampla discussão, o Conselho
definiu que deve ser composta uma comissão, indicada pela Direção e homologada pelo Conselho. 7.1.
Apreciação da alteração de planejamento para afastamento pós-doutorado do Prof. Daniel
Palomino - processo SEI 23110.034899/2019-31. A Senhora Presidente relatou que o Prof. Daniel
Palomino solicitou a alteração de planejamento de afastamento para pós-doutorado, conforme o
Memorando nº 44/2019 - 0666207. Inicialmente, seu afastamento estava previsto para acontecer no ano de
2021. Contudo, com a justificativa de que o grupo de pesquisa do qual faz parte tem um projeto de
internacionalização aprovado com a CAPES que prevê uma bolsa de pós-doutorado a ser implementada no
ano de 2020, solicitou a antecipação de sua saída. Colocado em apreciação, a Conselheira Profª Aline
Paliga propôs que se aprove a antecipação do afastamento do Professor com a ressalva que a sua
solicitação seja considerada após a dos servidores com afastamentos já programados para o ano de 2020.
Proposta aprovada com quatro abstenções. ITEM 8. Agendamento de nova reunião sobre o Fundo
Patrimonial. A Senhora Presidente leu as tramitações passo a passo do Fundo Patrimonial, bem como as
respostas de consultas já efetuadas. Com relação a informação dada a esse Conselho pelo Prof. Leandro
Fagundes, de que o Fundo Centenário (Fundo Patrimonial da Escola de Engenharia da UFRGS) havia
entrado em contato com a Reitoria da UFPEL, o acadêmico David Conceição Alves recebeu manifestação
contrária do Chefe de Gabinete do Reitor da UFPel por e-mail, alegando que não houve contato com o
referido Fundo. Sobre a consulta jurídica da Minuta de Estatuto da Associação Fundo Patrimonial do
CEng-UFPel, recebemos o Parecer nº 597/2019/CABj/PF-UFPel/PGF/AGU com uma série de
apontamentos, inclusive parabenizando pelo interesse e a disponibilidade de levar a proposta adiante.
Disse que já encaminhou o relatório da PJ ao Acad. David Conceição Alves para adequação do Estatuto.
Após ampla discussão, a Presidente propôs que a reunião seja agendada após a revisão do Estatuto. Os
Conselheiros solicitaram a divulgação do documento com as considerações feitas pela PJ com, pelo
menos, uma semana de antecedência à nova data agendada para a reunião. Proposta aprovada com quatro
abstenções. ITEM 9. Apreciação do Plano de 18 meses, relacionado ao Estágio Probatório do Prof.
Cícero Coelho Escobar - Processo 23110.036640/2019-24. A Senhora Presidente apresentou o seguinte
relato da CAEP: a entrega do Plano de Trabalho ocorreu no período estabelecido e nele constam os eixos
de ensino, pesquisa, extensão e gestão, com parecer favorável a sua aprovação. Após, os Senhores
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Conselheiros aprovaram com três abstenções o relato e o respectivo parecer da CAEP. ITEM 10.
Apreciação da nova composição do Colegiado de Curso de Engenharia de Produção (processos
23110.038261/2019-03 e 23110.040561/2019-18) A Conselheira Profª. Ariane Ferreira Porto Rosa fez o
seguinte relato: considerando a necessidade de integralizar a composição do Colegiado do Curso de
Engenharia de Produção, foi realizada eleição para a indicação da nova composição, conforme Ata CG-
Eng.Prod. 0719227. Após análise do processo, foi identificado que a composição não atende a
proporcionalidade prevista no Regimento Interno do CEng, Art. 19, Inciso III. Após, os Conselheiros
aprovaram por unanimidade o retorno do processo ao Colegiado do Curso para a referida
adequação. ITEM 11. Apreciação da participação de servidores em projetos unificado de outras
unidades. A Senhora presidente, em cumprimento ao Regimento Interno, colocou em apreciação as
seguintes participações de servidores do CEng em projetos de outras Unidades: 11.1. Prof. Tiago
Thompsen Primo, no projeto Centro de Inovações em Inteligência Artificial - Fase I, do Centro de
Desenvolvimento Tecnológico, com 1 hora semanal. Aprovado por unanimidade. 11.2. Profª. Gizele Ingrid
Gadotti, no projeto Turma Fora da Sede Mestrado Profissional em Tecnologia de Sementes, com 4 horas
semanais. Aprovado por unanimidade. 11.3. Prof. Ádamo de Sousa Araújo, no projeto Turma Fora da
Sede Mestrado Profissional em Tecnologia de Sementes, com 4 horas semanais. Aprovado por
unanimidade. ITEM 12. Informes. 12.1. RAAD 2018 do Prof. Marcelo Rossi - Processo
SEI 23110.013530/2019-94. A Presidente trouxe para conhecimento dos Senhores Conselheiros o
Despacho 0670301 sobre o questionamento da avaliação discente. 12.2. Reparo nas mesas de desenho do
Laboratório 302 - CEng/Cotada. Foi realizado em agosto de 2019 o reparo nas mesas de desenho do
laboratório de Representação Gráfica - sala 302. cujo material havia sido adquirido pela Unidade com
recurso do Orçamento 2018. 12.3. Revisão do Regimento Interno do Centro de Engenharias. Foi
agendada reunião extraordinária para apresentação da metodologia da proposta de revisão do Regimento
Interno do Centro solicitada pelo Prof. Gilson Porciúncula para a próxima sexta-feira dia 11/10/19, às
14h. 12.4. O Conselheiro Prof. Leandro Fagundes informou o término da Semana Acadêmica do Curso,
ocorrida com sucesso e foi parabenizado pela Direção, que esteve presente na abertura do evento, por toda
a organização. 12.5. A Conselheira Profª Aline falou sobre o Memorando-Circular relativo às
caracterizações das disciplinas. Relatou que estão sendo conferidas de uma maneira extremamente
criteriosa e detalhista todas as caracterizações das disciplinas, com a conferência de todos os
PPCs, verificação de problemas de disciplinas comuns a vários cursos, e que as caracterizações estão
sendo homologadas após aval de todos os Coordenadores envolvidos e, em alguns casos, com a ajuda dos
professores responsáveis pelas disciplinas. Ainda, informou que todos os planos de ensino das disciplinas
ofertadas em 2019/2 devem ser cadastrados no Cobalto, e que o encerramento das turmas desse semestre
está condicionado a esse cadastro. Por fim, solicitou ampla divulgação do trabalho que vem sendo
desenvolvido e da necessidade de inclusão dos planos no Cobalto. 12.6. Secretaria dos programas de Pós-
Graduação do Centro de Engenharias. Por decisão de gestão, a Direção da Unidade deslocou a Servidora
Técnica Maria Lúcia Gauterio da Secretaria Administrativa para a Secretaria Acadêmico-
Pedagógica desde o dia 30/09 para desempenhar as atividades junto aos Colegiados dos Programas de Pós-
Graduação da Unidade. A Secretaria Executiva agora está contando com um bolsista para apoio na
distribuição de materiais. A Profª. Isabela solicitou o apoio e a compreensão de todos, tendo em vista a
redução temporária do número de servidores da Secretaria Administrativa. 12.7. Considerando o
Memorando Circular nº 1/2019 da PROPLAN e da PROGIC (23110.039195/2019-54), que sinalizava a
distribuição de 45 computadores novos já adquiridos pela Instituição com recursos de 2018 para a
implementação em laboratórios de ensino das vinte e duas Unidades Acadêmicas da Universidade, a
Direção do Centro de Engenharias encaminhou resposta alegando a necessidade de trinta e nove dos
quarenta e cinco computadores disponibilizados para seus laboratórios, além de sinalizar que há diversos
pedidos de servidores por computadores para o desenvolvimento de suas atividades docentes. Outras
Unidades também manifestaram interesse. Ainda não tivemos retorno sobre a distribuição. 12.8. A
Direção do Centro de Engenharias realizou questionamento à PROGEP sobre os procedimentos para
afastamentos para tratar de assuntos de interesses pessoais, tendo em vista que têm recebido muitas
solicitações deste teor (23110.037720/2019-05). A PROGEP, por meio do Memorando nº 24/2019/CAP,
informou todas as orientações previstas em Lei e Direção do CEng está sendo elaborado um Memorando
Circular para a orientação dos servidores. 12.9. Projeto da área a ser ocupada por serraria, marcenaria
e secagem da madeira junto ao prédio do CEng/Conde de Porto Alegre - Processo
SEI 23110.026924/2018-21. Foi finalizado e encaminha à SUINFRA o Projeto com detalhamentos
solicitados, desenvolvido pelo Engº Giusepe Stefanello em parceria com a PROPLAN. A Direção do
CEng solicitou o agendamento de reunião com a PROPLAN e com a SUINFRA para tratar das possíveis
pendências ainda existentes e prazos para execução do referido projeto. 12.10. A partir do
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encaminhamento do CCE, foi solicitada com urgência a elaboração de Mapa de Risco do Laboratório de
Eletrotécnica, o qual já foi elaborado e entregue à Direção. Foi encaminhada, também, solicitação de
informação sobre a situação de concessão de insalubridade ou periculosidade junto ao referido
laboratório. 12.11. A Acad. Mariana Figueira Machado informou aos Conselheiros sobre a Semana
Acadêmica do Curso de Engenharia Industrial Madeireira, a ser realizada no período de 7 a 11 de outubro,
com abertura agendada para às 13h30min do dia 07 de outubro. A Profª. Isabela confirmou a presença da
Direção da Unidade na abertura do evento. A Acad. Mariana apresentou, ainda, o Livro Ouro do Diretório
Acadêmico e solicitou a colaboração de todos para auxílio às atividades da Semana. 12.12. O Prof.
Guilherme Weymar divulgou e convidou todos a participarem do CONEEAGRI, que será realizado na
próxima semana, com abertura programada para às 8h do dia 7 de outubro  na Associação Rural de
Pelotas. A Profª. Isabela confirmou a presença da Direção na cerimônia de abertura do Congresso
Nacional de Estudantes de Engenharia Agrícola e Engenharia Agrícola e Ambiental. Nada mais havendo a
tratar, a Senhora Presidente deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Laureci Lane Araujo
Silva, lavrei a presente Ata. Em 04 de outubro de 2019. 

Documento assinado eletronicamente por ISABELA FERNANDES ANDRADE, Diretora, Centro de
Engenharias, em 18/10/2019, às 17:26, 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 29/10/2019, às 15:34, 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 0725258 e
o código CRC FED66228.
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