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Ao primeiro dia do mês de novembro do ano de 2019, às 8 horas e 30 minutos, na sala A 306 do Centro de
Engenharias, localizado na Rua Benjamin Constant nº 989, reuniu-se a Câmara de Ensino da referida Unidade,
com a presença dos Professores, membros da Câmara, conforme lista de presença (0748830), com a presença da
Coordenadora da Câmara, Aline Ribeiro Paliga, para tratar a seguinte pauta: 1. Apreciação da pauta; A pauta foi
colocada em apreciação e foram solicitadas as seguintes inclusões: Formulário de Concurso Professor Substituto -
Vaga do Professor Daniel Silva Guimarães 23110.046186/2019-10 (junto ao item 5). A pauta foi colocada em
apreciação e aprovada por unanimidade. 2. Apreciação da ata 21/2019 (0733737); A ata 21/2019 foi colocada em
apreciação e aprovada com 1 abstenção após correções solicitadas - versões 34 a 39. 3. Ofertas 2020/1; A
Profª. Aline relatou o processo 23110.043771/2019-68 de pedidos internos do CEng. O Prof. Sigmar relatou sobre
a carga horária do Prof. Eduardo Walker elevada por conta da mudança de currículo. Ficou decidido a abertura de
concurso substituto nas vagas dos professores Wolmer Peres e Carlos da Luz para cobrir as demandas do semestre.
Foi discutida a oferta de Arquitetura e Urbanismo e encaminhado conversar com as 2 arquitetas na ativa do CEng e
solicitar à FAUrb em paralelo. 4. Solicitação prazo Curricularização e carga horária máxima PPCs, DCNs; O
Prof. Romulo ressaltou a importância de sanar as dúvidas do NDE junto à CEC. Em relação ao prazo, reforçou que
os PPCs terão que se adequar até o prazo de novembro de 2020 para incluir a Curricularização da Extensão, e que
cada curso deverá ter no mínimo 10% de carga horária de extensão prevista em seu PPC. Dentro das disciplinas,
havendo ações de extensão propriamente ditas, é possível colocar, por exemplo, 1 crédito como EXT. O mesmo
poderá ocorrer para TCC e Estágio, caso realmente ocorram atividades de extensão. O Prof. Marcelo Rossi
esclareceu que as horas de extensão não podem ser inseridas somente nas disciplinas optativas, pois o aluno tem a
opção de cursar ou não; portanto, as disciplinas obrigatórias devem contemplar essas atividades curriculares de
extensão. Ainda, comentou que as atividades de extensão devem estar vinculadas a um projeto de extensão, não
somente criar a disciplina com EXT; que, por sua vez, podem estar vinculados a um programa de extensão (que
necessita ter no mínimo dois projetos). Como encaminhamento, a Profª. Aline sugeriu que sejam convidados para a
reunião da Câmara de Ensino, no dia 22 de novembro, servidores do NUBATEC e da CEC. 5. Disciplinas Prof.
Daniel Guimarães (aposentadoria em 31/10) - Apreciação do Formulário Concurso Substituto Processos
SEI 23110.045967/2019-97 e 23110.046186/2019-10; O Prof. Marcelo Schramm relatou o formulário sugerido
pelo NUB, esclarecendo que o Prof. Daniel ministrava disciplinas de Cálculo B (15000346) e Geometria Descritiva
(15000394). Por se tratar de um perfil específico, se optou por não incluir essas duas disciplinas no formulário de
concurso, por receio de não haver inscritos. Após ampla discussão sobre a abertura do concurso,  o
formulário 23110.046186/2019-10 foi colocado em apreciação (exclusão dos itens em vermelho, inclusão dos itens
em amarelo) foi aprovado por unanimidade (versões 11 a 14), com a inclusão de 2 tópicos da área de Engenharia
de Processamento e mais disciplina da mesma área. O formulário 23110.045967/2019-97 não será usado. 6.
Solicitação aluno ouvinte; O Prof. Leandro relatou a solicitação de um aluno de Doutorado de assistir a
algumas disciplinas da Eng. Geológica, para agregar conhecimento. Em consulta, o Prof. Leandro informou que
segundo Novo Regulamento de Ensino na Graduação da UFPel não existe mais a figura de aluno ouvinte, sem
estar matriculado na disciplina. 7. Divulgação Pesquisa Alunos CEng; A Profª. Aline relatou a solicitação do
Professor Luis Antonio dos Santos Franz, de divulgação de resultados de uma pesquisa de um aluno sob sua
orientação, com o tema sobre distúrbios psicossociais. A pesquisa foi realizada entre os meses de agosto de 2018 e
julho de 2019, realizada para um Trabalho de Conclusão de Curso da Engenharia de Produção, no eixo temático
que envolve a Ergonomia. O trabalho foi desenvolvido considerando uma amostra mais de 550 alunos de todo o
CEng (Centro de Engenharias). O estudo pretendia em seu objetivo geral verificar como os discentes se comportam
em relação as suas emoções. A pesquisa também indagou quais poderiam ser as possíveis causas de índices
identificados. No estudo também foram levantados dados como gênero dos discentes, região geográfica de origem,
horas de sono, qualidade do sono, presença de problemas emocionais, estresse e desejo de morte. Após discussão,
os membros solicitaram que fossem inquiridas as seguintes informações sobre a pesquisa: se houve aprovação na
Comissão de Ética, número de respondentes por curso, amostragem por semestre de curso, metodologia utilizada,
identificação dos cursos nos gráficos, se houve aceite dos alunos em que o resultado fosse divulgado. A Profª.
Ariane ressaltou que esses questionamentos devem ser apenas para obter mais informações e melhoria dos Cursos.
Em virtude da seriedade e relevância do tema, houve a concordância dos membros da Câmara de que os resultados
deverão ser estudados e devem ser tomadas as medidas pertinentes. 8. Carga horária docente - ADUFPel; A



Profª. Aline relatou o e-mail da ADUFPel enviado aos Coordenadores de Colegiado e Chefe de Departamentos,
relativo a minuta de Resolução do CONSUN, sobre progressão e promoção funcional, com sugestões de alterações
na Resolução. Houve a leitura do texto e os membros presentes concordaram com a sugestão de alteração enviada
pela ADUFPel por unanimidade. 9. Pedido de Afastamento para Pós-Doutorado - Daniel Palomino - Processo
SEI 23110.043762/2019-77 ; A Profª. Ariane relatou o processo, a pedido do Prof. Tiago Primo que teve que se
ausentar durante uma parte da reunião. Relatou que o pedido já foi apreciado e aprovado na reunião do Colegiado
do Curso Geoprocessamento, e que já foi iniciado o processo para solicitação de professor substituto. Após
discussão, o pedido foi aprovado por unanimidade, condicionado a entrada de um professor substituto, e ao aceite
de outros professores em assumir os encargos de suas disciplinas até a entrada do Prof. substituto. Foi feita também
a observação de que o processo foi encaminhado em prazo em inconformidade com as diretrizes para afastamento
(menos de 6 meses de antecedência). 10. Solicitação Prof. Darci Gatto - Disciplina TCC - EIM; A Profª. Aline
relatou a resposta da PRE no processo 23110.035772/2019-39, de que "quem delibera sobre esta questão no caso
do CEng será a Câmara de Ensino. A segunda questão, referente à recurso, deve ser encaminhado à Direção da
Unidade". Em consulta ao Art. 75 do Regulamento de Ensino, mencionado pela PRE, a Câmara é responsável pela
atualização cadastral. As decisões da Câmara têm sido tomadas embasadas nas decisões dos colegiados de curso,
para não retirar a autonomia dos cursos. Assim, foi deliberado que fosse feita uma nova consulta à PRE sobre esse
ponto específico. Em virtude do adiantado da hora, a Profª. Aline solicitou que se fosse abordado o item 12.
Informes: 12.1. Disciplina Fenômenos de Transportes Eng. Geológica; A Profª. Aline solicitou que o Prof.
Maurizio informasse sobre a definição do problema encontrado com a área de Fenômenos de Transporte nas
disciplinas do Curso da Engenharia Geológica. O Prof. Maurizio relatou que foi realizada reunião com a
Coordenação da Engenharia Geológica e o Prof. Romulo e ficou acertado que haverá um ajuste nas disciplinas da
área do Curso.  A proposta é de criação de duas disciplinas da área: Transferência de Calor e Massa e Mecânica dos
Fluidos já para semestre que vem. A oferta seria coberta pelos Profs. Cicero (oferta) e José Wilson (reoferta). 12.2.
Cancelamento do Projeto Competições Estudantis do Curso de Engenharia Civil - Coordenadora: Ângela Azevedo
- Processo SEI 23110.060714/2018-62; A Profª. Aline relatou que a Profª. Ângela solicitou o cancelamento do
projeto, por não ter efetivamente acontecido. A Profª. Aline esclareceu que trouxe o assunto como informe, pois
entende que não se pode impedir o professor de cancelar um projeto em que não trabalhou. Em consulta à PRE, foi
informado que é necessária a inclusão das atas da CE e CCE. Destacou que, em relação à carga horária, como o
projeto tem vigência em 2018 e ainda não impactou no RAAD 2018, não terá necessidade de reabertura de RAAD
para adequação. 12.3. Desenho Universal - A Profª. Aline informou que encaminhou e-mail sobre o PARECER
CNE/CES nº 948/2019 e o Projeto de Resolução que inclui o Desenho Universal como disciplina obrigatória nas
Diretrizes Curriculares dos cursos de Arquitetura e Urbanismo e Engenharia, cumprindo decisão judicial transitada
em julgado. Em virtude do adiantado da hora, a Coordenadora encerrou a reunião. O item 11 ficará para a próxima
reunião. Encerrada a reunião, para constar, eu, Julia Mello dos Santos, 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 29/11/2019, às 18:51, 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 0748831 e o código CRC 6C53B983.
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