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ATA DE REUNIÃO 09/2019
 
Aos 07 dias do mês de novembro do ano de 2019, às 9:00 h, na sala 306A do Centro de Engenharias, localizado na Rua Benjamin
Constant nº 989, reuniu-se a Câmara de Extensão da referida unidade, com o comparecimento dos constantes na lista de presença
0741413, sob a presidência da Profª. Diuliana Leandro, com as ausências justificadas dos Professores Maiquel Canabarro e Mateus
Beck Fonseca (membros titular e suplente do Curso de Engenharia Eletrônica), com a ausência justificada da Profª. Daniela Tisot
(representante do colegiado de Engenharia Agrícola). Constatada a existência de quórum, a Coordenadora da Câmara de Extensão
saudou a todos e, de imediato, iniciou a reunião. A pauta da reunião foi aprovada por unanimidade. 1. Apreciação
da ata 08/2019 (0735733); A ata foi colocada em apreciação e aprovada por unanimidade. 2. Apreciação de projetos de
extensão: 2.1. Meeting SPE UFPEL - código 1934 - Processo 23110.043391/2019-23 - Coordenador: Valmir Risso; A Professora
Diuliana relatou o o projeto, que teve parecer favorável de um dos membros da Câmara de Extensão. O projeto foi colocado em
apreciação e aprovado por unanimidade. 2.2. EnGeoSul - Empresa Júnior de Consultoria em Geoengenharia - código 1940 -
Processo 23110.045905/2019-85 - Coordenadora: Daniela Tisot; O projeto foi relatado, esclarecendo algumas novas tramitações,
como aprovação das Empresas Juniores nos colegiados de cursos, e posteriormente do Conselho do Centro. No caso desta EJ, o
projeto foi aprovado pelos colegiados dos cursos de Geoprocessamento (0771553) e Engenharia de Petróleo (0129426). O projeto foi
colocado em apreciação e aprovado por unanimidade pelos membros. 3. Apreciação de aprovação ad referendum de projeto de
extensão: 3.1. Execução de Estudos e Avaliação das Infraestruturas de 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 - código 1955 - Processo 23110.046003/2019-66 - Coordenador: Gilson Porciúncula; A Coordenadora justificou
a aprovação ad referendum do projeto, tendo em vista a necessidade de parecer da unidade com urgência, solicitado pelo Ministério de
Desenvolvimento Regional (MDR). Ainda, esclareceu que o projeto não envolve recursos financeiros. O ad referendum foi colocado
em apreciação e aprovado por unanimidade. 4. Eleição para representantes docente - áreas profissionalizante e básica. A
Professora Diuliana destacou que, conforme o Regimento Interno da Câmara de Extensão, no Art. 2º, II, fazem parte da composição da
Câmara um docente representante das áreas de formação básica e profissionalizante (titular e suplente). Informou que o edital será
aberto, e há a necessidade de composição de uma comissão para conduzir o processo eleitoral. Foram indicados como membros da
comissão os Professores Marcelo Rossi, Daniela Tisot e a Técnica Administrativa Julia Mello dos Santos. O edital para o processo
eleitoral será apreciado na próxima reunião ordinária da Câmara. 5. Informes. A Professora Diuliana informou que todos os Projetos
de Extensão que envolverem algum tipo de recurso financeiro, mesmo que previsão, deverão ser aprovados pelo Conselho do Centro,
além da aprovação na Câmara. Em relação à criação do curso de Engenharia de Transportes Terrestres, no Mercosul, houve discussão
do assunto pelos membros, que concordaram em emitir um manifesto contrário à criação de um curso de Engenharia fora do CEng (ou
CDTec). Ainda, ressaltaram que o Mercosul não é uma unidade acadêmica, e que estão se criando cursos em duplicidade, com
competências que já são contempladas por cursos já existentes no CEng. Relataram também o caso do curso de Gestão Ambiental,
também lotado no Mercosul, sendo que já há o curso de Engenharia Ambiental e Sanitária. Expressaram, ainda, preocupação com as
vagas de servidores docentes e técnicos administrativos, as quais ainda estão em defasagem no CEng, bem como, preocupação
com alocação de recursos. A Professora Diuliana informou também que há necessidade de renovação dos mandatos dos representantes
dos cursos de Engenharia Civil, Produção, Agrícola, Controle e Automação e Eletrônica. A Professora Diuliana informou que estão
acontecendo diversas ações dos Projetos Integradores, como por exemplo o Projeto de Bibliotecas, da Profª. Cristina Maria Rosa, em
que egressos do curso de Engenharia Civil têm auxiliado nas questões de conforto térmico, pinturas e patologias na Biblioteca
Margarida, no Capão do Leão. Também foi realizado mais um Desafio do Lixo, organizado pela aluna Thais Teixeira, na Escola
Ferreira Vianna, em 22 de outubro. Nada mais havendo a tratar, a Profª. Diuliana Leandro deu por encerrada a reunião, da qual, para
constar, eu, Julia Mello dos Santos, lavrei a presente Ata, que, após aprovada, será assinada eletronicamente pela Coordenadora da
Câmara de Extensão.

Documento assinado eletronicamente por DIULIANA LEANDRO, Professor do Magistério Superior/Adjunto, em 05/12/2019, às
17:14, 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 0771534 e o código CRC 8421BA08.

Referência: Processo nº 23110.043791/2019-39 SEI nº 0771534

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

