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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

ATA 24/2019
Aos 29 dias do mês de novembro do ano de 2019, às 8 horas, 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 (0788021), com o Prof. Gabriel Valim Cardoso, coordenador adjunto do curso de Engenharia Industrial Madeireira,
substituindo a Profª. Merielen Lopes, com a ausência justificada do Prof. Marcelo Rossi, e com a presença da Coordenadora da
Câmara, Aline Ribeiro Paliga, para tratar a seguinte pauta e com horário para terminar 9:45 devido à convocação do Reitor para
reunião sobre Inventário. 1. Apreciação da pauta; A pauta foi colocada em apreciação, e foram solicitadas as seguintes inserções
item 5 Formulários para abertura de Prof. Substituto: 5.1 Vaga Licença Maternidade Rubia Flores (23110.046195/2019-19) 5.2 Vaga
Evaldo Soares (23110.049950/2019-17); 5.3 Vaga Leonardo Renner (23110.049947/2019-95). O item 5.1 foi solicitado pelo Prof.
Maurizio e os demais pela Profª. Aline pois serão necessárias adequações na área dos formulários já apreciados. A Profª. Aline
também solicitou como item 4 a inserção para discussão do Edital de Vagas Estratégicas.  Colocada em votação, a pauta foi aprovada
por unanimidade pelos membros. 2. Apreciação da ata 22/2019 (0748831); A ata foi colocada em apreciação e aprovada por maioria
com duas abstenções. 3. Ofertas 2020/1; A Profª. Aline informou a respeito das demandas que chegaram como pedidos internos para
a CE dos Colegiados: , todas disciplinas Ciência, Tecnologia e Sociedade (15000553 - 15000269- 15000269) foram confirmadas; os
pedidos da área de Eletrotécnica ficarão a cargo da Profª. Monica Matzenauer com modificações de horários disponíveis nas respostas
enviadas; já a disciplina de Higiene e Segurança do Trabalho (15000434) da Eng. Geológica será alocada para a Profª. Tamiris Castro
segundo sugestão do Colegiado e por fim, Elementos de Máquinas (15000055) da Eng. Industrial Madeireira ficará em conjunto com
Eng. Controle e Automação. A Profª. Aline informou que recebeu a negativa de oferta da Disciplina de Arquitetura e
Urbanismo (15000309) solicitada à FAUrb. - As únicas arquitetas ativas do CEng são a Profª. Isabela Andrade (Diretora) e a Profª.
Ângela Vasconcelos (que está para se aposentar). Portanto foi decidido por unanimidade pelos membros da Câmara que a Profª.
Isabela terá que contribuir com a área. Com relação as ofertas ainda pendentes de 2019/2 a Profª. Aline abordou a indefinição de
atribuição de encargos para as disciplina de TCC da Eng. Eletrônica e Eng. Controle e Automação criada pela abertura de uma turma
para cada professor orientador dos cursos em desacordo com o indicado pela CE em Memorando Circular 0206190. A discussão dos
membros da Câmara foi em torno da atribuição de carga horária das disciplinas para que seja em conformidade com a decisão anterior
da Câmara, do professor responsável ter 2 créditos para cada 10 alunos. Essa atribuição se refere à parte administrativa da disciplina, e
não à orientação. Como encaminhamento foi decidido dividir os créditos entre todos os professores em acordo ao já deliberado 2
créditos (36ha) para cada 10 alunos com 1 voto contra e 3 abstenções. Com relação as pedidos de ofertas externas, foram aprovadas
por unanimidade - Processo SEI 23110.048653/2019-46 (Eng. Materiais - CDTec) - Processo SEI 23110.049288/2019-97 (Química
Bach./CCQFA) - Processo SEI 23110.048697/2019-76 (Gastronomia/ FN) - Processo SEI 23110.050296/2019-86 (Ciências
Biológicas_Bach / IB) - Processo SEI 23110.050559/2019-57 (Eng. Hídrica - CDTec). As disciplinas Mineralogia e Geologia Geral
serão oferecidas mediante a contratação de substituto. A Profª. Aline informou que a planilha de encargos irá ser disponibilizada aos
professores do CEng. A Profª. Ariane ressaltou a necessidade da oferta da disciplina Processos de Fabricação Mecânica (15000377)
pois tem formandos. A Profª. Aline informou que a Profª. Marilia Lazarotto está na eminência de chegada ao CEng. O Prof. Leandro
relatou que a professora pode contribuir em 2 créditos na disciplina Recuperação Áreas Degradadas (15000482), porém não pode ser
responsável, pois não tem atribuição técnica. E que não tem necessidade de contribuição em Topografia. A Profª. Aline encaminhou
para verificarmos junto a Eng. Ambiental e Sanitária encargos para a professora. O Prof. Maurizio justificou a negativa do pedido
interno de Fenômenos de Transportes da Eng. Eletrônica e Eng. Geológica (0759065). Será oferecido Transferência de Calor e Massa,
os dois cursos devem se ajustar. 4. Edital de vagas estratégicas (0769776); A Profª. Aline informou que conforme deliberação da
reunião 23/2019 a discussão sobre sugestões deveriam ser analisadas na reunião corrente. Tendo em vista que não foi enviadas
sugestões, foi encaminhado que as contribuições dos professores Luciano Leston e Mateus Beck e demais coordenadores seriam
enviadas por e-mail para que a Coordenadora da CE enviasse ao GVR até dia 02/12. A Profª. Aline ressaltou que é importante todos os
Cursos do CEng participarem do Edital e concorrerem às 8 vagas disponibilizadas. A Profª. Ariane informou que na última reunião do
Cocepe não foi relatado o recurso do curso da Eng. Controle Automação na decisão do Conselho sobre vaga docente, mas o
representante de área foi a reunião mas teve que se ausentar devido a uma consulta médica. 5. Formulários de concurso Prof.
Substituto: 5.1.Vaga Licença Maternidade Rúbia Flores Romani - Processo SEI 23110.046195/2019-19; O formulário foi
discutido pelos membros da Câmara. Como estratégia, ficou decidido incluir disciplinas de Representação Gráfica devido a eminência
de aposentadorias de 2 professores da área.  Após alterações versões 8 a 10. Colocado em apreciação, foi aprovado por
unanimidade. 5.2. Vaga Evaldo Soares - Processo SEI 23110.049950/2019-17; e 5.3. Vaga Leonardo Renner - Processo
SEI 23110.049947/2019-95; A Profª. Aline relatou que os dois formulários apreciados na última reunião da vaga Evaldo Soares e
Leonardo Renner ficaram com a mesma área de abertura de concurso e solicitou que o prof. Leandro rebaixe a uma sub-área diferente
em cada concurso da área Engenharia Geológica. Solicitou que fosse criado novo processo para evitar confusões. Além disso, verificar
os tópicos para que fiquem condizentes com sub-área. O formulário foi colocado em apreciação e aprovado por unanimidade. Devido
ao horário avançado, o item 6 informes será abordado na próxima reunião. Nada mais havendo a tratar, a Coordenadora 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 Ensino.

Documento assinado eletronicamente por ALINE RIBEIRO PALIGA, Chefe, em 20/12/2019, às 10:37, 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 0801409 e o código CRC 6B7C9EDF.
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Referência: Processo nº 23110.049527/2019-17 SEI nº 0801409


