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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

ATA Nº 22/2019 - CCE
 

Aos dezoito 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 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, Prof. Tiago Thompsen Primo, Prof. Leandro
Fagundes, Prof. Marcelo Lemos Rossi, Prof. Jorge Manuel Vieira Borges Lourenço Rodrigues, Profª.
Maria Laura Gomes Silva da Luz, Prof. Maurizio Silveira Quadro, Profª. Claudia Fernanda Lemons e
Silva, Profª. Diuliana Leandro, Prof. Sigmar de Lima, Prof. Rômulo Henrique Batista de Farias, Prof.
Marcelo Schramm, Prof. Guilherme Jahnecke Weymar, Profª. Gizele Ingrid Gadotti, Profª. Merielen de
Carvalho Lopes,e os Técnicos Ricardo Ripoll de Medeiros, Giusepe Stefanello e Rafael Eicholz Rutz, os
Acadêmicos George Coutinho Lima e Leonardo Fonseca Antória. Conselheiro Téc. Ricardo Ripoll de
Medeiros após, ter assinado a Ata de Presença da reunião se afastou sem justificativa. O Conselheiro Técn.
Rafael Rutz também saiu da reunião, porém, com prévia justificativa. Então ficou decidido que após, a
assinatura da ata de presença os conselheiros só poderá se ausentar da plenária, mediante
justificativa.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 e duas
abstenções, com as seguintes inclusões. 3. Apreciação da aprovação ad referendum ao CCE de Reabertura
de RAAD Prof. Marcelo Lemos Rossi e Prof. Luiz Henrique Ronchi - Processo SEI 23110.013530/2019-
94 e 23110.044011/2019-78;Passando para item 7. Apreciação de composição de Colegiados e NDE:
7.1. Apreciação da atualização de representantes discentes junto ao Colegiado do Curso de Engenharia
Ambiental e Sanitária - Processo SEI 23110.001844/2018-63; 7.2 Apreciação da atualização na
composição do Colegiado do Curso de Engenharia Industrial Madeireira - Processo
SEI 23110.055216/2018-06; com a inclusão do item 7.3.  Apreciação da atualização na composição do
Colegiado do Curso de Engenharia de Produção; e passando a item 7.4. Apreciação da nova composição
do NDE do Curso de Engenharia Industrial Madeireira - Processo SEI 23110.041984/2019-55; e com as
inclusões 8. Formulário de solicitação de abertura de concurso para Prof. Substituto - Vaga Prof. Antonio
Alves da Silva Junior - Processo SEI 23110.044675/2019-37 e 9. Solicitação de
Credenciamento PPGMACSA/UFPel - Profª. Tamara Leitzke Caldeira - Processo
SEI 23110.044005/2019-11; As inclusões foram aprovadas com uma abstenção. ITEM 2. Apreciação das
atas nº 19/2019 (0705896) e nº 20 (0725258);  A Senhora Presidente do CCE colocou em apreciação
a Ata n° 19/2019. Após pedidos de modificações, a Ata n° 19/2019 foi aprovada com 5 abstenções,
conforme versões 104 a 113. A Senhora Presidente do CCE colocou em apreciação a Ata n° 20/2019.
Após pedidos de modificações, a Ata n° 20/2019 foi aprovada com 3 abstenções, conforme versões 141
a 148. ITEM 3. Apreciação da aprovação ad referendum ao CCE de Reabertura de RAAD 2018
dos Prof. Marcelo Lemos Rossi e Prof. Luiz Henrique Ronchi - Processo SEI 23110.013530/2019-
94 e 23110.044011/2019-78; A Senhora Presidente do CCE justificou a aprovação ad referendum visando
o não prejuízo aos docentes, com base no no Art. 8º da Resolução CONSUN nº 10/2015 pela inexistência
de avaliação docente em seus RAADs.  A pedido dos professores, a solução encontrada foi a reabertura
dos RAADs para a inclusão da avaliação do docente pelos discentes. Após, colocou em apreciação a
aprovação do ad referendum que foi aprovada por unanimidade. Após relatou outra aprovação ad
referendum passando então para ITEM 4. Apreciação da aprovação ad referendum de novo tutor de
Estágio Probatório para o Prof. Ádamo Araújo, tendo em vista a aposentadoria do Prof. Carlos Luz
- Processo SEI 23110.009549/2019-36; A Senhora Presidente do CCE justificou a aprovação ad
referendum após a aposentadoria do Prof. Carlos da Luz.  Após, colocou em apreciação a aprovação do ad
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referendum que foi aprovada por unanimidade. ITEM 5. Projetos de Ensino: 5.1. Apreciação da Proposta
de Projeto Estudo de Impactos Ambientais no Setor de Petróleo - Coordenador: Prof. Rômulo Farias -
Processo SEI 23110.040882/2019-12; A Conselheira Aline Paliga informou que a proposta foi relatada
pela Profª. Merielen Lopes em reunião da CE e que foi aprovada com uma abstenção. A proposta foi
aprovada com uma abstenção. ITEM 6. Apreciação da participação de servidores em projetos
unificado de outras unidades. 6.1. Profª. Isabela Fernandes Andrade, no projeto Um museu para todos:
Programas de Acessibilidade, da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, participando das ações 5464 -
Organização do projeto, com 4 horas semanais no período de 07/10/2019 a 11/12/2020 e 5468 -
Diagnóstico de Acessibilidade dos Museus, com 4 horas semanais de 14/10/2019 a 13/12/2019; A Senhora
Presidente do CCE relatou o convite para participar do projeto e após colocou em apreciação. A
participação foi aprovada por unanimidade. ITEM 7. Apreciação de composição de Colegiados e
NDE. 7.1. Apreciação da atualização de representantes discentes junto ao Colegiado do Curso de
Engenharia Ambiental e Sanitária - Processo SEI 23110.001844/2018-63; A Senhora Presidente do CCE
relatou o processo. O Conselheiro George solicitou que seja informada a nova composição discente ao
Conselho de DAs e CAs do CEng. 7.2. Apreciação da atualização na composição do Colegiado do Curso
de Engenharia Industrial Madeireira - Processo SEI 23110.055216/2018-06;  A Senhora Presidente do
CCE relatou o pedido de saída do Darci Gatto do referido Colegiado, que mantem sua proporção de
áreas segundo o Regimento Interno do CEng, Art. 19, Inciso III. 7.3. Apreciação da atualização na
composição do Colegiado do Curso de Engenharia de Produção - Processo SEI 23110.040561/2019-18;  A
Conselheira Ariane relatou que houve uma mudança nas composições das áreas do Colegiado para que se
respeite a proporção segundo o Regimento Interno do CEng, Art. 19, Inciso III. A Profª. Aline
Soares passou da área profissionalizante para área profissionalizante específica. 7.4. Apreciação da nova
composição do NDE do Curso de Engenharia Industrial Madeireira - Processo SEI 23110.041984/2019-
55; A Senhora Presidente do CCE relatou o processo e ressaltou que não há como atender o Parágrafo 2º
da Resolução nº 22/2018/COCEPE devido ao número reduzido de professores da área específica do
Curso. A aprovação do item foi realizada em bloco e aprovado por unanimidade. ITEM 8.  Formulário
de solicitação de abertura de concurso para Prof. Substituto - Vaga Prof. Antonio Alves da Silva
Junior Processo SEI 23110.044675/2019-37;  O Conselheiro Rômulo relatou que na reunião da CE
realizada pela manhã, comentou-se que em breve seria publicado o Edital para contratação de professores
substitutos. Tendo em vista que o contrato do  Prof. Romulo Nunes será finalizado em 25/03/2020 sem
possibilidades de adição, preparou um formulário para apreciação (0748783) com aprovação ad
referendum ao seu Colegiado. Após a análise do formulário, foi aprovado por unanimidade. ITEM
9. Solicitação de Credenciamento PPGMACSA/UFPel - Profª. Tamara Leitzke Caldeira - Processo
SEI 23110.044005/2019-11;  Após o relato da Senhora Presidente do CCE, os Conselheiros foram
favoráveis por unanimidade, ao credenciamento da Profª. Tamara Leizke Caldeira no PPGMACSA/UFPel.
Porém quanto ao comprometimento de carga horária, deve-se informar ao Programa que as atribuições
das disciplinas aos professores do Centro de Engenharias são realizadas a cada semestre de acordo com a
demanda de ofertas solicitadas. ITEM 10. Apreciação de ajustes na agenda de reunião do CCE para
2019/2 e dia da semana para reuniões em 2020;A Senhora Presidente do CCE propôs a alteração do
calendário de reuniões ordinárias do CE conforme (0748622), ao qual foi aprovada, porém com a correção
da data 05/12 para 06/12. Com relação ao dia da semana para as reuniões do CE no próximo semestre, foi
discutida a troca, porém, após votação, as reuniões ordinárias foram mantidas na sexta-feira, com 8 votos
favoráveis, 2 votos contrários e 7 abstenções. ITEM 11. Apreciação da avaliação parcial Estágio
Probatório do Prof. Rafael Delucis - Processo SEI 23110.022580/2018-81; A Senhora Presidente
colocou em apreciação dos Senhores Conselheiros o referido parecer. Após análise, estando de acordo
com a Resolução 013/2014 – CONSUN – Estágio Probatório de Docentes e suas Modificações e por ter
sido aprovado na avaliação parcial, realizada aos 18 meses, o docente apresentou aptidão para
desempenho do cargo com nota final, 94,43. Após, o relatório da CAEP foi aprovado por
unanimidade. ITEM 12. Apreciação da solicitação de prorrogação de afastamento para Pós-
Doutorado do Prof. Willian Nadaleti - Processo SEI 23110.042300/2019-32;  A Senhora Presidente
relatou o processo em que o Prof. Willian Nadaleti solicitou prorrogação do seu afastamento do
dia 02/12/2019 para o dia 22/12/2019, data em que finaliza 12 meses de duração.  A prorrogação foi
aprovada condicionada a manutenção do contrato da Profª. Substituta Mery Luiza Garcia Vieira seja
renovada pelo mesmo período por unanimidade. ITEM 13. Apreciação da alteração de data
de afastamento para Doutorado do Prof. Rômulo Henrique Batista de Farias - Processo
SEI 23110.043558/2019-56;  A Senhora Presidente relatou o referido professor manisfestou no plano
plurianual afastamento para doutorado em 2019, porém em função dos prazos para inscrições em
Programas de Pós- Graduação solicita a modificação para afastamento para 2020.  A Senhora Presidente
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propôs que se aprove a alteração 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, semelhante ao
decidido pelo Conselho em momento anterior. O encaminhamento foi aprovado com uma
abstenção. ITEM 14. Solicitação de inclusão no Plano Plurianual da Técn. Miriam Zonta - Processo
SEI 23110.042920/2019-71; A Senhora Presidente relatou que a referida Técnica-administrativa solicitou
sua inclusão para afastamento (total ou parcial) para curso de Pós-Graduação Stricto Sensu no plano
plurianual para o ano de 2020. A Senhora Presidente propôs que se aprove a inclusão com a ressalva que a
sua solicitação seja considerada após a dos servidores com afastamentos já programados para o ano de
2020. O encaminhamento foi aprovado por unanimidade. ITEM 15. Apreciação do Prof. Humberto
Dias Vianna de solicitação de aproveitamento de candidato habilitado em concurso público -
Processo SEI 23110.041601/2019-49; A Senhora Presidente relatou o pedido de aproveitamento de
candidato. Após discussões, os Conselheiros acompanharam o parecer do Colegiado do Curso de
Engenharia Agrícola e Câmara de Ensino, sendo desfavoráveis ao aproveitamento com 3
abstenções. ITEM 16. Apreciação da proposta para controle de acesso no CEng/Cotada - Processo
SEI 23110.043041/2019-67; A Senhora Presidente do CCE relatou o plano de instalação de barreiras
físicas no hall do prédio da Cotada enviada pela CDPD. Após discussões, foi aprovado o
layout 0736292 com 3 abstenções. O Conselheiro Giusepe sugeriu um botão de pânico para o porteiro com
acesso imediato à Segurança da UFPel. A Conselheira Maria Laura sugeriu a instalação de detector de
metais além da catraca, já sugerida e até então negada pela Gestão Central. ITEM 17. Apreciação das
propostas de alterações no uso do espaço do prédio do CEng/Alfândega (0718511) - Processo
SEI 23110.028160/2019-90; A Senhora Presidente do CCE relatou o processo. O Conselheiro Rômulo
informou que a sala 4 inicialmente era de uso do NAPALE, de responsabilidade da Prof. Karen Adami, já
aposentada. Também relembrou da necessidade de espaço para outros projetos, exemplificando o projeto
coordenado pelo Prof. Giovani Matte Cioccari em parceria com a Petrobrás. A Conselheira Aline
informou que Comissão de Laboratórios identificou a sala de professores 4 como o Laboratório
de Sedimentologia e Geoquímica. Após discussões, a sala de professores 4 foi aprovada para o uso para o
Laboratório de Sedimentologia e Geoquímica com 4 abstenções. Além disso, que o espaço do NEPALE se
mantenha lá, também, caso necessário. Ressalta-se que não foi deliberado sobre a destinação do espaço
que era a sala de colegiados. ITEM 18. Encaminhamentos sobre a falta de projetores na Unidade e
dificuldades na aquisição de novos aparelhos; A Senhora Presidente do CCE relatou o problema
institucional de falta de projetores e manutenção dos mesmos. A Direção procurou projetores
nos inservíveis para que sejam avaliados e possivelmente consertados, ou para o uso de peças. Com essa
ação foi possível o conserto de um projetor. O Conselheiro Rômulo informou que na sala 2 na Alfândega,
dois computadores pessoais foram queimados quando ligados a projetores e o Colegiado solicitará que
sejam colocados computadores nas salas de aula para que os professores não precisem usar os
computadores pessoais. O Prof. Marcelo Rossi ressalta a importância de um técnico em eletrônica.
A Senhora Presidente do CCE encaminhou solicitar os professores que voluntariamente disponibilizem os
projetores em sua guarda, tendo em vista a situação atual. A Conselheira Ariane informou da perda de um
dos projetores do Curso de Engenharia da Produção. A Senhora Presidente do CCE informou que precisa
do registro patrimonial do mesmo para encaminhamento. ITEM 19. Apreciação de recurso
do Colegiado do Curso de Engenharia de Controle e Automação contra a reversão da decisão da
Câmara de Ensino pelo Conselho do Centro de Engenharias - Processo SEI 23110.041229/2019-71;  A
Senhora Presidente do CCE relatou o processo e colocou a palavra à disposição. O Conselheiro George
questionou o abaixo assinado 0733136, que contém assinaturas de alunos de outros cursos e alguns
assinaram sem saber do que se tratava, achando que a vaga seria do Prof. Marcelo Esposito. O Conselheiro
Sigmar relatou que os alunos de outros cursos assinaram por apoio ao curso e que foram os alunos que
passaram nas salas, porém foi explicado em reunião de colegiado qual vaga estaria sendo discutida. A
Conselheira Maria Laura comentou que este assunto já foi discutido e que devemos pedir vagas
estratégicas para o CEng. O Conselheiro Maurizio ressaltou que no abaixo assinado e ata do curso versa
sobre perda de vaga, e que o Curso da Engenharia do Controle e Automação nunca perdeu a vaga, pois
quem destina a vaga é o Conselho do CEng. Cons. Acad.  George Coutinho Lima  alegou que foi
informado errado em reunião de colegiado que a vaga se tratava do Prof. Marcelo Esposito e, também fora
da reunião, que fez os alunos assinarem dessa forma.  Após discussões, encaminhou-se ratificar a decisão
do Conselho, manifestando o desconforto e desgaste que causou na Unidade estarmos com a disputa de
vagas decorrentes da uma Matriz Docente imposta. Além disso, ressaltar que o CEng é a Unidade que
mais tem cursos oriundos do Reuni e com necessidade de vagas. O encaminhamento foi aprovado com  6
abstenções. ITEM 20. Informes. A Senhora Presidente do CCE informou a conquista de 12 computadores
novos para Unidade, destinados para melhorias nos Laboratórios de Informática da Unidade - Processo
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SEI 23110.039195/2019-54. A Profª. Diuliana informou que em breve todos os projetos de ensino e
pesquisa terão o mesmo módulo de tramitação dos projetos unificados no Cobalto. A Senhora Presidente
do CCE mostrou preocupação, pois uma série de problemas envolvendo este módulo vem sendo relatados
à PREC sem solução até o momento. A Conselheira Diuliana informou que vem sendo discutido o uso de
recursos em semanas acadêmicas com algumas sugestões de mudanças, porém não há consenso entre
fundações, PREC e Unidades. Além disso, as Empresas Juniores terão que ter cadastro como programa e
não só como projeto unificado. A Conselheira Gizele ressaltou que enviou e-mail a todos professores para
que encaminhem suas impressões sobre o funcionamento, sugestões e dificuldades referentes a fundações
e que após serão enviadas para Comissão que discutirá melhorias para o trabalho com as
fundações. Também solicitou a participação de todos no evento SIIEPE, cuja informações também foram
enviadas a todos por e-mail. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente deu por encerrada a
reunião, da qual, para constar, eu, Aline Ribeiro Paliga, lavrei a presente Ata. Em 18 de outubro de 2019. 

Documento assinado eletronicamente por ISABELA FERNANDES ANDRADE, Diretora, Centro de
Engenharias, em 25/11/2019, às 09:59, 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 26/11/2019, às 14:07, 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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