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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

ATA Nº 25/2019 - CCE
Aos seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, às dez 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: Prof. Alejandro Martins Rodrigues por Profª. Diuliana Leandro, Profª. Merielen de Carvalho Lopes, Profª. Aline Ribeiro
Paliga, Profª. Ariane Ferreira Porto Rosa, Prof. Sigmar de Lima, Prof. Marcelo Lemos Rossi, Prof. Marcelo Schramm, Prof. Jorge
Manuel Vieira Borges Lourenço Rodrigues, Prof. Guilherme Jahnecke Weymar, Prof. Maurizio Silveira Quadro, Prof. Leandro
Fagundes, Prof. Rômulo Henrique Batista de Farias, Prof. Ádamo de Sousa Araújo por Profª. Maria Laura Gomes Silva da Luz, Prof.
Robson Andreazza, o Técnico Rafael Eicholz Rutz e os Acadêmicos George Coutinho Lima e Leonardo Fonseca Antória. Ausentes
com justificativa a Profª. Gizele Ingrid Gadotti, a Profª. Claudia Fernanda Lemons e Silva e o Téc. Administrativo Giusepe
Stefanello. O Prof. Daniel Palomino assinou equivocadamente a ata da reunião do dia 06/12, porém se retirou antes do início da
mesma. Constatada a existência de quórum, a Senhora Presidente do Conselho do Centro saudou a todos e de imediato, passou-se à
ordem do dia. 1. Apreciação da pauta. O Conselheiro Prof. Maurizio Silveira Quadro solicitou a inclusão do item Posição do
conselho em relação à decisão do COCEPE sobre recurso da vaga da Profª. Maria Tereza Fernandes Pouey (item 6) e o
Conselheiro Prof. Alejandro Martins Rodriguez solicitou a inclusão do item Projeto Perímetro Arroio Duro, Coordenado pelo Prof.
Gilson Porciúncula (item 7). A pauta foi colocada em apreciação e aprovada por unanimidade com as alterações solicitadas. 2.
Apreciação ad referendum de formulários para solicitação de concurso para professor substituto. A Senhora
Presidente justificou a aprovação ad referendum dos formulários para solicitação de concurso para professor substituto, tendo em vista
que o prazo para encaminhamento ao COCEPE era dia 02/12/2019. 2.1. Vaga Prof. Leonardo Renner - Processo
SEI 23110.051421/2019-75. A Senhora Presidente relatou que o formulário foi apreciado e aprovado em reunião da Câmara de Ensino
ocorrida em 22/11/2019. Trata-se de professor afastado por decisão judicial. O formulário tem como área do conhecimento Engenharia
Geológica. Titulação exigida: Graduação em Geologia, Engenharia Geológica ou Engenharia de Minas, com Doutorado em Geologia
ou Engenharia Mineral. O Conselheiro Prof. Leandro Fagundes relatou que o processo foi aprovado no Colegiado de Eng. Geológica.
O ad referendum foi colocado em apreciação e aprovado por maioria com duas (2) abstenções. 2.2. Vaga Prof. Evaldo Soares -
Processo SEI 23110.051420/2019-21. Trata-se de um formulário de solicitação de concurso para professor substituto para cobrir a
vaga decorrente da aposentadoria do Prof. Evaldo Rodrigues Soares. Área de conhecimento: Geologia. Titulação exigida: Graduação
em Geologia, Engenharia Geológica ou Engenharia de Minas, com Doutorado em Geologia ou Engenharia. O ad referendum foi
colocado em apreciação e aprovado por maioria com três (3) abstenções. 2.3. Vaga Profª. Rubia Flores Romani - Processo
SEI 23110.046195/2019-19. A Senhora Presidente informou que se trata de uma solicitação de concurso para professor substituto para
cobrir os encargos da Prof. Rubia Flores Romani, que tem previsão de saída em licença maternidade até o meio do semestre 2020/1.
Informou que o formulário foi aprovado pelo Colegiado do Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária e pela Câmara de Ensino.
Áreas de conhecimento: Saneamento e Representação Gráfica. Titulação exigida: Engenheiro com Doutorado. O ad referendum foi
colocado em apreciação e aprovado por maioria com duas (2) abstenções. 2.4. Vaga Prof. Carlos Luz - Processo
SEI 23110.048279/2019-89. A Senhora presidente relatou que o formulário de solicitação de concurso para professor substituto trata
da vaga relacionada a aposentadoria do Prof. Carlos Alberto da Luz, que foi retida pela Matriz de Distribuição de Vagas Docentes da
Instituição. Contudo, enquanto não definida sua alocação, através de Edital de Vagas Estratégicas, foi solicitada a alocação de um
professor substituto para atender as demandas urgentes para 2020/1 do Centro de Engenharias e que ficariam descobertas na ausência
desse professor. O encaminhamento dado pela Unidade foi de aproveitamento de candidato habilitado em concurso na mesma área em
que seria aberto o Edital, conforme documento 0810491. O encaminhamento foi colocado em apreciação e aprovado por maioria com
uma (1) abstenção. 3. Apreciação ad referendum da solicitação de dispensa da função de Coordenador Adjunto do Curso de
Geoprocessamento - Processo  SEI 23110.050642/2019-26. A Senhora Presidente relatou que o Prof. Daniel Palomino solicitou a
dispensa da função de Coordenador Adjunto do Curso de Geoprocessamento, em virtude da aprovação de seu afastamento para pós-
doutorado. O ad referendum foi colocado em apreciação e aprovado por maioria com (1) abstenção. 4. Participação de docente no
Comitê Nacional da Rede de Carvão Mineral na área de Produção - Processo SEI 23110.050952/2019-41. O Conselheiro Prof.
Leandro Fagundes relatou a participação do Prof. Giovani Matte Cioccari no referido Comitê. A Senhora Presidente agradeceu a
participação do Prof. Giovani Cioccari e salientou a importância da participação de servidores da Unidade nesses fóruns. Ressaltou,
ainda, que esta participação não interfere nos encargos de ensino do Professor, que possui redução de carga horária. A participação do
servidor no Comitê foi aprovada por maioria, com três (3) abstenções. 5. Eleição da Representação das Especializações no
Conselho do CEng - Processo SEI 23110.049766/2019-69. A Senhora Presidente fez o relato da Ata do Colegiado de Curso
da Especialização em Engenharia de Biossistemas, que elegeu como representante titular o Prof. Ádamo de Sousa Araújo e, como
suplente, a Profª. Maria Laura Gomes Silva da Luz. O resultado da eleição foi aprovado por maioria, com duas (2) abstenções. 6.
Posição do Conselho em relação à decisão do COCEPE sobre recurso da vaga da Profª. Maria Tereza Pouey. O Conselheiro
Prof. Maurizio Silveira Quadro em sua manifestação solicitou uma posição do Conselho, tendo em vista que a decisão do órgão
máximo da Unidade foi revertida pelo COCEPE. O Conselheiro Professor Leandro Fagundes sugeriu que seja encaminhado
um questionamento ao COCEPE sobre a possibilidade de retorno do processo ao Conselho da Unidade, pois o COCEPE não possui
atribuição de definir vagas. Houve discussão pelos Senhores Conselheiros a respeito do momento oportuno de se posicionar,
considerando que o processo ainda não retornou oficialmente à Unidade com a manifestação que justifica a definição. Após ampla
discussão do assunto, foi dado encaminhamento de aguardar o posicionamento oficial do COCEPE. Este encaminhamento foi
aprovado por maioria com três (3) abstenções. 7. Projeto de Extensão Perímetro Arroio Duro, sob a coordenação do Prof. Gilson
Porciúncula - Processo 23110.047857/2019-60. O Conselheiro Prof. Alejandro Martins Rodriguez informou sobre os resultados
positivos em relação ao projeto executado pela equipe envolvida, sob a liderança do Prof. Gilson Porciúncula. Manifestou, ainda, que
havia sido elaborado projeto semelhante pela mesma equipe, intitulado "Execução de Estudos e Avaliação das Infraestruturas de
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Irrigação de Uso Comum, e Proposição de Ações Para a Revitalização e a Sustentabilidade do Projeto Público de Irrigação do
Chasqueiro, localizado no Município de Arroio Grande, no Estado do Rio Grande do Sul", que buscou recursos do MDR. Contudo,
por decisão administrativa, o recurso seria alocado na Agência da Lagoa Mirim para execução de proposta. Ressaltou que entende ser
uma falta de respeito à equipe que realizou o projeto, e, portanto, solicita uma manifestação do Conselho. A Conselheira Profª. Ariane
salientou que o projeto trouxe recursos para todo o Centro, gerou bolsas de graduação e pós-graduação, envolvimento de servidores e
alunos do CEng, FAUrb e CDTec. Salientou que considera um problema grave, e reiterou a necessidade de manifestação ao Gabinete
do Reitor, questionamento do porquê da troca de equipe e não manutenção do projeto dentro do Centro de Engenharias. Foi dado o
encaminhamento de se formar uma comissão para elaborar a manifestação deste Conselho, composta pelo Eng. Giusepe Stefanello e
pelo Prof. Alejandro Martins Rodriguez. O encaminhamento foi aprovado por maioria com (1) abstenção. 8. Informes: 8.1.
Necessidades do CEng em relação a material permanente (recurso de capital) - Processo SEI 23110.046643/2019-76. A Senhora
Presidente informou que foi encaminhado um memorando à PROPLAN em 15/11/2019 com as necessidades de material
permanente listadas pelo Chefe do Núcleo Administrativo e pela Direção (documento 0764552). Relatou que, em 02/12, houve uma
reunião com a Reitoria, na qual foi informada que a Universidade recebeu recurso de capital de última hora, com prazo máximo para
empenho em 06/12. A Senhora Presidente então esclareceu que o pedido anterior já realizado pela Unidade foi reiterado, conforme
documentos 0805223 e 0819679. Informou que se trata de um valor de R$ 25.000,00, dos quais serão adquiridos, por exemplo, 6
projetores multimídia, necessidade imediata da Unidade. 8.2. Fechamento RAAD 2019 - Processo SEI 23110.051607/2019-24. A
Senhora Presidente comunicou que enviou por e-mail aos docentes o Ofício-Circular nº 1/2019 da CPPD (0805160), com o
cronograma para preenchimento/encerramento do RAAD 2019. Informou que a abertura para preenchimento pelos docentes ocorrerá
em 09/12/2019 e o encerramento poderá ser feito no período compreendido entre 13/01/2020 a 20/03/2020. A Conselheira Profª. Aline
Paliga salientou que, em virtude do trabalho despendido no cadastro e homologação das disciplinas ofertadas em 2019/2, ainda não
realizou o cadastro das responsabilidades por disciplinas desse semestre, e pediu que os docentes aguardassem até o período de recesso
antes de fazerem o preenchimento do RAAD 2019. 8.3. Jantar festivo pelos nossos 10 anos de história do Centro de Engenharias
em 12/12/2019. A Senhora Presidente reiterou o convite a todos para o jantar festivo, que se realizará na quinta-feira, 12/12, às 20h, na
Galeteria Lobão, com música ao vivo. 8.4. Homenagem aos servidores recém aposentados. A Senhora Presidente sugeriu que, antes
da próxima reunião ordinária do CEng, no dia 20/12, será feita a homenagem aos servidores recém aposentados, professores Carlos
Alberto da Luz, Maria Tereza Pouey, Daniel Guimarães, Wolmer Peres, e a servidora Jane Lucia Azevedo Nunes. 8.5. Retirada de
pauta da solicitação de remoção do Prof. Daniel Palomino para o CDTec. A Senhora Presidente comunicou a retirada de pauta
desta solicitação, tendo em vista que o Professor Daniel solicitou afastamento para pós-doutorado. 8.6. Afastamento do Prof. Willian
Nadaleti. A Senhora Presidente comunicou que o afastamento para pós-doutorado do Prof. Willian Nadaleti foi prorrogado, e foi
solicitada a prorrogação do contrato da professora substituta para cobrir seus encargos. 8.7. Situação de interdição da parte
hidrossanitária no prédio do CEng/Alfândega. O Conselheiro Téc. Rafael Rutz informou que foi inserido no processo
23110.047351/2019-51, referente ao acidente da SAGRES, um relatório com análise de pontos de água do Prédio do CEng/Alfândega
(0812428), na qual foi constatada que existem pontos de contaminação por óleos e graxas em mais de um ponto de distribuição da
água tratada no prédio. Mantém-se, portanto, a interdição da parte hidrossanitária do Prédio da Alfândega até que seja realizada a
limpeza dos reservatórios. 8.8. Inventário UFPel. A Conselheira Profª. Aline Paliga informou que a UFPel está realizando um
inventário, sendo necessário que seja mapeado todo o patrimônio do CEng, com prazo até abril de 2020. Sugeriu que essa questão seja
trazida como ponto de pauta na próxima reunião ordinária,  e que seja montada uma comissão, pois se tratar de um trabalho
extenso. 8.9. Instalação de computadores nas salas de aula. A Senhora Presidente informou que solicitou e teve deferido o pedido
de instalação de computadores nas salas de aula para auxílio nas atividades que envolvem o uso de projetores multimídia. Com isso,
nas salas de aula administradas pela PROPLAN/SACE haverão computadores, além dos projetores, totalizando 7 salas no Prédio do
CEng/Cotada e 4 salas no Prédio do CEng/Conde de Porto Alegre. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente deu por
encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Julia Mello dos Santos, lavrei a presente Ata. Em 06 de dezembro de 2019.
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