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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

ATA 05/2019 
Aos 09 dias do mês de setembro do ano de 2019, às 11 horas, 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. Luciano Leston, com o comparecimento dos constantes da lista de presença 0654558, membros
da Câmara, e com o Prof. Darci Alberto Gatto como convidado. Constatada a existência de quórum, o
Prof. Luciano saudou a todos e iniciou a reunião, passando a palavra ao Prof. Darci Gatto, que estava se
despedindo da Câmara como coordenador e membro. Em sua manifestação, o Professor Darci retomou a
história da Câmara de Pesquisa e do Centro de Engenharias e as evoluções nos procedimentos, incluindo a
entrada em vigor do sistema SEI, que facilitou a análise e tramitação de projetos. Encerrou sua fala se
colocando à disposição da Câmara para o que for necessário. O Professor Luciano agradeceu ao Professor
Darci pela sua contribuição à Câmara de Pesquisa, e fez uma apresentação do funcionamento da Câmara
aos novos membros, explicando o funcionamento e procedimentos deste fórum. O Professor Leonardo
Oliveira ressaltou que, conforme o regimento da Câmara, fazem parte também das atribuições da Câmara
o fomento da pesquisa no Centro. Passou-se então à ordem do dia: 1. Apreciação da ata - Reunião
04/2019 (0609894): A ata foi colocada em apreciação e aprovada com 3 (três) votos favoráveis e 8 (oito)
abstenções, em virtude de ter havido a troca na composição da Câmara e a maioria dos membros não
terem estado presentes na reunião anterior. 2. Apreciação de projetos de
pesquisa: 2.1. DESENVOLVIMENTO DE UM SOFTWARE DE AQUISIÇÃO DE DADOS DE
SENSORES DE TEMPERATURA E UMIDADE DE UM SILO - Processo 23110.028638/2019-81 -
Coordenador: Carlos da Luz - O Professor Luciano relatou o projeto, que teve parecer favorável do
Professor Leonardo. O projeto foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. 2.2. Avaliação de
resíduo de maçã - Processo 23110.036745/2019-83 - Coordenadora: Maria Laura Luz: O professor
Luciano relatou o projeto e foi verificado que a data de duração deste é de menos de dois anos. A
exigência de os projetos terem duração de no mínimo dois anos se dá em virtude deste ser o tempo mínimo
considerado para que pontuem para a unidade. O projeto foi colocado em apreciação e aprovado por
unanimidade pelo membros da Câmara, condicionado a alterações em seu período de vigência. 3.
Apreciação da solicitação de prorrogação de projetos: 3.1.  CARACTERIZAÇÃO TECNOLÓGICA
DA MADEIRA DE CINCO ESPÉCIES FLORESTAIS SUBMETIDAS AO ATAQUE DE TÉRMITAS -
Processo 23110.031627/2019-89 - Coordenador: Rafael Beltrame e 3.2. Produção de etanol de segunda
geração de variedades selecionadas de arroz - Processo 23110.031989/2019-70 - Coordenadora: Claudia
Lemons: As solicitações de prorrogação foram apreciadas em bloco e aprovadas por unanimidade. 4.
Inserção/finalização de membros: 4.1. Atlas Geográfico Eletrônico do Município de Arroio do Padre,
RS: A inclusão digital em escolas públicas - Processo 23110.035447/2019-76 - Coordenadora: Angélica
Cirolini: A solicitação foi apreciada e aprovada por unanimidade. 5. Homologação das eleições para
representantes das áreas de formação junto à Câmara - Processo 23110.028505/2019-13: O Professor
Luciano relatou que não houve inscritos para representantes da área profissionalizante e houve chapa
única inscrita para representantes da área básica, com o Professor Rafael Delucis como titular e o
Professor Jorge Rodrigues como suplente. Declarou que o processo eleitoral transcorreu de forma normal,
e que a chapa única de representantes da área básica foram eleitos com 19 votos. O resultado da eleição foi
apreciado e aprovado por unanimidade. 6. Eleição interna para coordenação da Câmara: A palavra foi
aberta aos membros da Câmara, para se manifestarem em relação ao interesse de ser coordenador ou
coordenador adjunto. O Professor Luciano Leston manifestou interesse em ocupar a função de
coordenador. Porém, houve questionamento por parte do Prof. Leonardo Oliveira em relação ao tempo de
participação do Prof. Luciano na Câmara de Pesquisa, em virtude do Regimento da Câmara estabelecer em
seu Art. 5º, inciso I, §2º, que: "os membros da Câmara de Pesquisa e seus suplentes terão mandato de dois
anos, podendo ser reconduzidos uma vez". O Professor Luciano é membro da Câmara de Pesquisa desde
2014, tendo sido novamente indicado pelo colegiado do curso de Engenharia de Controle e Automação
como representante. Não houve outros interessados em ocupar a função de Coordenador da Câmara. Após
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discussão, os membros encaminharam por levar o assunto à Direção do Centro. Em relação à função de
coordenador adjunto, a Profª. Gizele Gadotti se colocou à disposição e foi eleita por unanimidade pelos
membros. 7. Definição de calendário para as reuniões da Câmara no semestre 2019/2: Tendo em vista
a nova composição da Câmara, foi discutido entre os membros qual o melhor dia e turno para se realizar
as reuniões, ficando definido na primeira terça-feira de cada mês, no turno da manhã. Foi marcada, ainda,
uma nova reunião da Câmara, para a próxima terça-feira, dia 17/09/2019, para tratar das pendências
desta. 8. Informes: 8.1. Informações sobre dados de projetos no CENG - Processo 23110.021596/2019-
58: A secretária da Câmara relatou a resposta do NINFI/PROGIC sobre os dados de projetos no CENG, e
houve manifestações sobre ainda haver uma dificuldade de se obter estes dados de forma qualitativa e
quantitativa. Nada mais havendo a tratar, o Professor Luciano agradeceu a presença de todos e encerrou a
reunião, da qual, para constar, eu, Julia Mello dos Santos, secretária da Câmara, lavrei a presente ata, que,
após aprovada, vai assinada eletronicamente por mim e pela Coordenadora Adjunta eleita, Professora
Gizele Ingrid Gadotti.

Documento assinado eletronicamente por GIZELE INGRID GADOTTI, Professor do Magistério
Superior/Adjunto, em 09/10/2019, às 19:54, 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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