
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

Ata 23/2019
Aos 22 dias do mês de novembro do ano de 2019, às 8:30 horas, na sala 306A do Centro de Engenharias, na rua
Benjamin Constant, 989 - Bairro Centro, Pelotas/RS, realizou-se a Reunião da Câmara de Ensino do Centro de
Engenharias da Universidade Federal de Pelotas, com a presença dos Professores, membros da Câmara, conforme
lista de presença (0776861), com a presença da Coordenadora da Câmara, Aline Ribeiro Paliga e ausência
justificada do Prof. Tiago Primo, para tratar a seguinte pauta: 1. Apreciação da pauta; A pauta foi colocada em
apreciação e foi solicitada a antecipação dos tópicos 5 e 7 pelo Prof. Leandro pois o mesmo teria que se ausentar da
reunião. Os itens foram antecipados (tópicos 3 e 4 respectivamente) e os demais itens seguiram na mesma
sequência proposta na convocação. Também colocou em apreciação da participação do Wilson João Cunico Filho,
Diretor Adjunto do CCQFA e a Raquel Guimarães Jacol representante da área no CCQFA às 10h para conversar
sobre mudanças nas disciplinas de Química Geral visando melhor o aprendizado dos discentes. As modificações
foram aprovadas por decisão unânime. 2. Projetos de Ensino: 2.1 Apreciação do Relatório Final do Projeto de
Ensino SPEaking Petroleum UFPEL - Coordenador Valmir Francisco Risso - (Processo SEI 23110.027268/2018-
84) - A professora Ariane relatou que o projeto foi encerrado com sucesso e que os alunos que participaram do
projeto demonstraram  através dos feedbacks recebidos muita satisfação com os resultados obtidos. O relatório
final foi aprovado com 1 abstenção. 3. Formulários Concursos Substitutos: 5.1 Vaga Wolmer Brod Peres -
Processo SEI 23110.047147/2019-30; - O professor Marcelo Rossi lembrou que a professora substituta Mônica
Lorea Matzenauer está ocupando a vaga do professor Wolmer Brod Peres e que a sua formação abrange a área
solicitada no formulário de solicitação de professor substituto 0768101. Como ela ainda tem tempo para
permanecer na docência e sua formação vai ao encontro do que é solicitado para a vaga, foi deliberado por
unanimidade que ela permaneça no cargo até o ingresso na Unidade do professor Giuseppe Stefanello. Os
membros ficaram cientes de que caso o concurso em andamento para vaga Denis Franco não tiver aprovados, a
professora já estará alocada nas disciplinas conforme deliberação anterior. 5.2 Vaga Carlos da Luz - Processo
SEI 23110.048279/2019-89; A Profª. Aline informou que conforme deliberação desta CE (0748831),
submeteríamos o pedido de prof. substituto para a vaga que foi retida para matriz de vagas docentes da UFPel. O
formulário foi apresentado aos membros da Câmara de Ensino e após discutirem em torno das necessidades do
Centro de Engenharias decidiu-se a abertura na área do conhecimento Representação Gráfica e Engenharia
Mecânica. Após alterações (versões 3 a 5), o formulário foi aprovado por unanimidade. 5.3 Vaga Evaldo Rodrigues
Soares - Processo SEI 23110.049950/2019-17; Após apresentação do formulário para a vaga do professor em
questão, cuja área do conhecimento é Engenharia Geológica. Após modificações (versões 4 a 6) o formulário foi
aprovado por unanimidade. 5.4 Vaga Leonardo Cardoso Renner - Processo SEI 23110.049947/2019-95; O
formulário tem como área do conhecimento Engenharia Geológica. Após alterações (versões 3 a 6), o formulário
foi para apreciação dos componentes da reunião, tendo a aprovação de todos. 4. Solicitação de remoção - Juliana
Pertille da Silva - Processo SEI 23110.047920/2019-68;  O Prof. Leandro relatou o pedido e a decisão do
Colegiado do curso de Engenharia Geológica desfavorável à remoção da professora Juliana da Silva na vaga
decorrente da aposentadoria do Prof. Evaldo Rodrigues Soares, decidindo manter a abertura de concurso de
professor efetivo. A Câmara de Ensino acompanhou a decisão do Colegiado por unanimidade. 5. Ofertas 2020/1;
A Profª. Aline relatou que encaminhou os pedidos externos da Unidade e relatou alguns pedidos de ofertas que
chegaram para o CEng de outras Unidades. O Prof. Romulo relatou que a Profª. Maristela solicitou ofertar a
disciplina Recursos Energéticos Carvão, Óleo e Gás (15000431), porém a Engenharia Geológica não solicitou. A
Profª. Aline informou que a disciplina é obrigatória e foi reofertada também semestre passado, ministrada pelo
Prof. Giovani. Após discussões, foi encaminhado ofertar a demanda na matrícula, pois não consta a disciplina na
pré-matrícula do CEng, por algum motivo desconhecido da CE. Por votação foi aprovada a decisão, com 1
abstenção. Dentro do assunto ofertas, porém considerada oferta 2019/2 ainda, apesar de que será ofertada em 2020,
a Profª. Aline consultou os membros sobre a abertura de vagas na turma de Regime Concentrado de Cálculo B para
alunos fora do elencados anteriormente (ingressantes 2019/1 Eng. Geológica). Após discussões, foi decidido
manter os alunos somente ingressantes. 6. Química Geral; Os membros saudaram o Prof. Wilson João Cunico
Filho e a Profª. Raquel Guimarães Jacol. O Prof. Wilson iniciou a conversa informando que em geral seu Centro
não consegue reofertar suficientemente as disciplinas da área de Química ofertadas ao CEng, por falta de
professores e de laboratórios disponíveis. Como proposta seria transformar as disciplinas da área somente com
créditos teóricos para ter turmas maiores. Foi comentado que segundo as DNCs novas é exigido atividades práticas
em laboratório. Então a Profª. Raquel sugeriu então uma Química Geral e Química Analítica com 3 créditos



teóricos cada, e uma nova disciplina experimental com 2 créditos práticos. Aos cursos que possuem atualmente
somente Química Geral teríamos o aumento de 1 crédito, e aos demais que possuem as duas químicas, não teria
aumento, as duas seriam no mesmo semestre. A nova disciplina experimental seria no semestre posterior. Como
encaminhamento, foi decidido que a CCQFA envie sua proposta para que analisemos nos NDE, Colegiados e CE,
verificando inclusive a condição de laboratório para atender a Eng. Produção à noite. 7. Pedido Especialização em
Engenharia de Biossistema - Processo SEI 23110.046604/2019-79;  A Profª. Aline relatou o processo e
encaminhou que seja solicitada à Coordenadora da Especialização em Engenharia de Biossistema o envio das
demandas para análise na CE. A decisão foi aprovada por unanimidade. 8. Edital de Vagas Estratégicas -
Processo SEI 0769776;  A Profª. Aline informou que foi na Consulta Pública realizada em 18/11 juntamente com
alguns membros e que traz o assunto para a Câmara de Ensino para possíveis sugestões que podem ser enviadas até
dia 02/12. Os membros da reunião deliberaram solicitar aos professores Luciano Leston e Mateus Fonseca que
analisem o Edital e sugiram modificações à CE. As sugestões serão trazidas para a próxima reunião para ser
analisada e receber contribuições dos membros da Câmara de Ensino. 9. Solicitação de aproveitamento de
Concurso - Tiago Delbrücke - Processo SEI 23110.048147/2019-57; A Profª. Aline relatou o pedido e após
discussões, os membros foram de parecer desfavorável com 1 abstenção. 10. Solicitação de aproveitamento de
Concurso - Ivan Pires de Oliveira- Processo SEI 23110.049258/2019-81; A Profª. Aline relatou o pedido e após
discussões, os membros foram de parecer desfavorável com 1 abstenção. 11. Disciplinas optativas Projeto
Assistido pelo Computador 1 e 2; A Profª. Aline relatou a reunião com Prof. Marivan Pinho e Prof. Eduardo
Walker onde foi discutida a disciplina que contemple todos os cursos do CEng com objetivo de desenvolver
as competências relativas à elaboração de modelagem em desenhos de projetos através de software da área que está
em tratativas de renovação de licença. O Prof. Marcelo Rossi comentou que há outro software para área e com
licença educacional. Segundo o Prof. Eduardo que ministra as disciplinas optativas já criadas entende que não é
necessária a criação, e sim a adoção nos demais ppcs dos cursos do CEng. Como encaminhamento Profª. Aline
enviará as caracterizações para que os colegiados possam analisar e adotar caso achem pertinentes. Em virtude do
adiantado da hora, a Profª. Aline solicitou que se fosse abordado o item 12. Informes: 12.1. Laudo Prof. Leonardo
Rosa Rohde - Processo SEI 23110.047902/2019-86; - A professora Aline Paliga informou o recebimento do laudo
do professor Leonardo Rosa Rohde. O item 11 ficará para a próxima reunião. Encerrada a reunião, para constar, eu,
Suélen de Oliveira Figueiredo Garcia, 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 10/12/2019, às 11:26, 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 0793294 e o código CRC AD6EC623.

Referência: Processo nº 23110.048329/2019-28 SEI nº 0793294
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