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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

ATA 07/2019 
Aos cinco dias do mês de novembro 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 da Profª. Gizele Gadotti, com o comparecimento dos constantes da lista de presença 0731367,
membros da Câmara, com as ausências justificadas da Profª. Camile Urban e do Prof. Giovani Cioccari
(membros titular e suplente do curso de Engenharia de Petróleo), e com as ausências justificadas dos
Professores Érico Correa e Willian Nadaleti (membros titular e suplente do PPGCAmb). Constatada a
existência de quórum, a Profª. Gizele saudou a todos e iniciou a reunião, solicitando a inclusão de pauta da
alteração do horário das reuniões. A inclusão de pauta foi aprovada por unanimidade. 1. Apreciação da
ata - Reunião 06/2019 (0724697); A ata foi colocada em apreciação e aprovada por unanimidade. 2.
Projetos de pesquisa: 2.1. Apreciação da proposta Branqueamento de fibras lignocelulósicas -
Processo 23110.041934/2019-78 - Coordenador: Gabriel Valim Cardoso; O projeto teve parecer favorável
do Prof. Leonardo Oliveira. O projeto foi colocado em apreciação e aprovado por
unanimidade. 2.2. Solicitação de prorrogação: Parâmetro Curva Número do Soil Conservation Service
para a Bacia Hidrográfica do Arroio Moreira/RS, com o auxílio de geotecnologias -
Processo 23110.042480/2019-52 - Coordenadora: Claudia Teixeira Gandra; Trata-se da segunda
prorrogação do projeto. A solicitação de prorrogação atende todos os requisitos exigidos. A solicitação foi
colocada em apreciação e aprovada por unanimidade. 3. Apreciação dos questionamentos enviados ao
Conselho do CENG - Processos 23110.038728/2019-81 e 23110.038731/2019-02; A Profª. Gizele
informou que o Conselho do CENG aprovou a continuidade de participação do Prof. Luciano Leston na
Câmara de Pesquisa. Após discussão do assunto, mesmo considerando uma quebra regimental, a Câmara
de Pesquisa entendeu, por unanimidade, por seguir a decisão do Conselho, conforme regimento. 4. Eleição
interna para coordenação da Câmara; O assunto foi amplamente discutido pelos membros da Câmara.
A Profª. Gizele se candidatou à Coordenadora da Câmara, já havendo a candidatura do Prof. Luciano
Leston, conforme ata 05/2019. A votação foi nominal, tendo sido a Professora Gizele eleita por maioria,
com os votos favoráveis dos professores Leandro Aquino, Viter Pinto, Tamara Caldeira, Daniel Palomino,
Rafael Delucis, Leonardo Oliveira e Gizele Gadotti, com abstenções da Profª. Larissa Bolzan e do Prof.
Thiago Both. 5. Revisão do Regimento da Câmara. A Profª. Gizele informou que estão ocorrendo
assembleias para discussão e votação do Regimento do Centro de Engenharias. Como encaminhamento,
sugeriu que seja aguardada a definição do novo regimento do CEng. Em relação à possível inclusão da
Pós-Graduação na Câmara de Pesquisa, houve discussão do assunto entre os membros. A Profª. Gizele
informou que, em 2017, foi solicitada a mudança do nome da Câmara para Câmara de Pesquisa e
Inovação, e que as atribuições de Pós-Graduação seriam da Câmara de Ensino. A Profª. Gizele sugeriu
também que seja montada uma comissão interna da Câmara de Pesquisa para revisão do regimento. Em
relação a atribuição da Câmara de promover a pesquisa dentro do Centro, o Prof. Leonardo sugeriu que,
no início do semestre 2020/1, seja realizado um evento nesse sentido. 6. Informes. A Profª Gizele
informou que trabalhos desenvolvidos por alunos do CEng e orientados por professores do Centro foram
destaque na 5ª SIIEPE, dois destaques no III CIT (Congresso de Inovação Tecnológica) e seis destaques
no XXVIII CIC (Congresso de Iniciação Científica), parabenizando a todos pelos trabalhos
apresentados. Em relação às Fundações, a Profª. Gizele informou que houve somente duas reclamações, e
que será feito um documento a ser encaminhado à Direção do CEng. Ainda, em relação ao horário das
reuniões, o assunto será tratado na próxima reunião. Nada mais havendo a tratar, a Professora
Gizele 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, Professora Gizele Ingrid Gadotti.

Documento assinado eletronicamente por JÚLIA MELLO DOS SANTOS, Auxiliar em Administração,
em 11/12/2019, às 19:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
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Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por GIZELE INGRID GADOTTI, Professor do Magistério
Superior/Adjunto, em 12/12/2019, às 14:14, 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 0767266 e
o código CRC 8CED8F97.
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