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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

ATA Nº 27/2019 - CCE
 
Aos vinte dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, às quinze horas, na sala nº306A,
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:
Profª Aline Ribeiro Paliga, Prof. Rogério Royer por Profª. Ariane Ferreira Porto Rosa, Prof. Leandro
Fagundes, Profª Claudia Fernanda Lemons e Silva, Prof. Jorge Manuel Vieira Borges Lourenço Rodrigues,
Andrea Souza Castro por Prof. Maurizio Silveira Quadro, Prof. Marcelo Schramm, Prof. Guilherme
Jahnecke Weymar, Profª. Gizele Ingrid Gadotti, Profª. Merielen de Carvalho Lopes, Prof. Marcelo Lemos
Rossi, Tiago Thompsen Primo, Prof. Mateus Beck Fonseca por Prof. Sigmar de Lima, Prof. Robson
Andreazza, Profª Maria Laura Gomes Silva da Luz por Prof. Ádamo Araújo, os Técnicos Laureci Lane
Araujo Silva por Ricardo Ripoll de Medeiros, Giusepe Stefanello e Rafael Eicholz Rutz, e os Acadêmicos
George Coutinho Lima e Leonardo Fonseca Antória. Ausentes com justificativa a Prof. Rômulo Henrique
Batista de Farias, a Profª. Diuliana Leandro. Constatada a existência de quórum, a Senhora Presidente do
Conselho do Centro saudou a todos e de imediato, passou-se à ordem do dia. ITEM 1. Apreciação da
Pauta. A Senhora Presidente do CCE colocou em apreciação dos Senhores Conselheiros a pauta da
reunião, a qual foi aprovada por unanimidade, com a seguintes inclusões: 1. Apreciação da atuação do
Prof. Willian Nadaleti como orientador de trabalho de Curso de Pós-Graduação; 2. Apreciação da nova
composição do Colegiado do Curso de Engenharia de Petróleo, ambos solicitados pela Profª Isabela
Fernandes Andrade. ITEM 2.  Apreciação das Atas nº 24/2019 0788454, nº 25/2019 0807577 e nº
26/2019 0822707. A Senhora Presidente do CCE colocou em apreciação dos Senhores Conselheiros a Ata
n° 24, de vinte e dois de novembro de 2019. Após análise, a Ata nº 24/2019 foi aprovada com cinco
abstenções. Em seguida, foi colocada em apreciação a Ata nº 25, de seis de dezembro de 2019. Após
análise, a Ata nº 25/2019 foi aprovada com sete abstenções. Por fim, foi colocada em apreciação a Ata nº
26, de treze de dezembro de 2019. Após análise, a Ata nº 26/2019 foi aprovada com nove
abstenções. ITEM 3. Apreciação da definição ad referendum ao CCE das áreas de doutorado em
concurso para professor substituto - processo SEI 23110.046474/2019-74. A Senhora Presidente fez o
relato da aprovação ad referendum do CCE referente a solicitação de abertura de concurso para professor
substituto na vaga do afastamento para pós-doutorado do Prof. Daniel Munari Palomino em que ficou em
aberto a definição da área de pós-graduação e graduação. Atendendo a solicitação do COCEPE para a
definição da àrea, a Presidente aprovou ad referendum as áreas para o presente processo seletivo
Doutorado na Área de Engenharias OU Ciências Exatas e da Terra. Após, a aprovação ad referendum foi
aprovado por unanimidade. ITEM 4. Apreciação ad referendum de formulário de concurso para
professor efetivo - processo SEI 23110.052651/2019-51. A Senhora Presidente antecipou a discussão do
ITEM 5 -  Definição de vagas docentes do Centro de Engenharias, tendo em vista estar relacionado ao
item 4, assunto que tem gerado polêmicas entre os Conselheiros. Então, para evitar essa situação e
desnecessário desgaste, a Direção elaborou a seguinte proposta para as últimas aposentadorias ocorridas
no CEng: proposta 1. Vaga do Prof. Wolmer Brod Peres - já definida no Conselho que será para o Curso de
Engenharia Agrícola , também, a troca da vaga com o CDTec pela vinda do Prof. Giusepe Stefanello; 2.
Vaga da Profª Maria Tereza Fernandes Pouey - a Presidente se reportou ao processo no qual essa vaga
havia sido definida pela Câmara de Ensino para o Curso de Engenharia de Controle e Automação, porém,
no Conselho do Centro foi aprovado que a vaga retornasse ao Curso de Engenharia Agrícola.
Encaminhado o processo ao COCEPE, o mesmo entendeu que a vaga deveria permanecer no Curso de
Engenharia de Controle e Automação devido aos dados apontados no processo. Diante desse parecer, foi
solicitado uma reunião com os Coordenadores envolvidos no dia 16/12/2019, pois o prazo para
encaminhamento de formulário para abertura de concurso público finalizaria no dia 17/12/2019 e, caso
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não fosse enviado nesta data, o concurso para a área não seria aberto, o que motivou a aprovação ad
referendum ao CCE referente ao formulário. Então, a Direção, reunida com os respectivos Coordenadores,
decidiram que a vaga permaneceria com o Curso de Engenharia de Controle e Automação; 3. Vaga do
Prof. Daniel Silva Guimarães - foi definida para o Curso de Engenharia Agrícola, para a definição de
formulário; 4. Vaga da Profª Regina Trilho Otero Xavier - a Profª. Regina tem previsão de aposentadoria
em outubro de 2020 e sua vaga, quando à disposição, será destinada a abertura de concurso público para
atendimento de necessidades do Núcleo Básico do Centro de Engenharias, também encaminhada para a
definição de formulário; 5. Vaga  do Prof. Carlos Alberto Silveira da Luz - vaga retida na Matriz. Contudo,
em função do ocorrido com a vaga originada da aposentadoria da Profª. Maria Tereza Pouey, será
encaminhado um documento à Reitoria demonstrando a necessidade do retorno à Unidade, pois uma área
ofertada pelo Curso permanecerá descoberta. Foi apresentada, também, a seguinte proposta de
encaminhamentos para o futuro: as próximas vagas oriundas de aposentadorias só poderão ser disputadas
pelos Cursos que alimentarem a matriz docente no período (3x2); Retorno à Câmara de Ensino do Centro
de Engenharias da discussão de vagas docentes; Elaboração pela Direção de critérios fixos a serem
levados em consideração na distribuição interna de vagas da Unidade, a serem apreciados pelo CCE e;
Empenho conjunto para busca de vagas para a Unidade em Editais do COCEPE. Após, a Presidente
colocou a palavra à disposição para manifestações. A Conselheira Profª Gizele Ingrid Gadotti manifestou-
se satisfeita com os  encaminhamento da Direção, tomando pra si essas definições que o Conselho já havia
discutido nessa linha, parabenizou a Direção dizendo aprovar os encaminhamentos. O Conselheiro Acad.
George Coutinho Lima também parabenizou a proposta apresentada pela Direção, acompanhando o
raciocínio da Profª Merielen de Carvalho Lopes, que sugere que seja feito o levantamento das próximas
aposentadorias, elencando as prioridades dos Cursos, como já elaborado em relação aos técnicos da
Unidade. Após ampla discussão, houve duas propostas, a do Conselheiro Prof. Mateus Beck Fonseca, de
adiar a discussão da proposta trazida pela Direção, tendo em vista que não foi discutida em outro momento
com os Colegiados e, a proposta da Conselheira Prof. Aline Ribeiro Paliga que foi pelo encaminhamento
da proposta exposta pela Profª. Isabela. O Conselheiro Prof. Marcelo Schramm fez alguns esclarecimentos
com relação ao NUB e que, quanto à apresentação, deve-se levar em consideração  aposentadorias e
remoção judicial. A Senhora Presidente manifestou-se no sentido de dizer que essas discussões que
aconteceram serviu como aprendizado para a Direção e para todos e que será dada continuidade ao
empenho na busca de mais vagas de docentes e técnicos para o CEng.  Colocadas em votação, a proposta
com a definição das cinco vagas foi aprovada com um voto contrário e uma abstenção e a proposta dos
encaminhamentos para o futuro das próximas vagas foi aprovada com três abstenções, bem como, a
aprovação ad referendum do CCE referente a solicitação de abertura de concurso para professor efetivo
para o Curso de Engenharia de Controle e Automação - Origem da vaga: Aposentadoria Prof.ª Maria
Teresa Fernandes Pouey - Área: Automação Eletrônica de Processos Elétricos e Industriais - Regime de
trabalho 40h - DE -Titulação Exigida: Graduação em Engenharia de Controle e
Automação OU Engenharia de Automação e Sistemas OU Engenharia Mecatrônica OU Engenharia
Eletrônica COM  Doutorado em qualquer Área.-Titulação Exigida: Graduação em Engenharia de
Controle e Automação OU Engenharia de Automação e Sistemas OU Engenharia
Mecatrônica OU Engenharia Eletrônica COM  Doutorado em qualquer Área. ITEM 6. Apreciação de
Projetos de Ensino: Relatora Profª. Aline Ribeiro Paliga. 6.1. Apreciação do Relatório Final do projeto
de ensino intitulado Iniciação ao Matlab, sob a coordenação do Prof. Forlan Almeida - Processo
SEI 23110.039707/2019-82. A relatora apresentou o parecer favorável da Câmara de Ensino, com a
sugestão de incluir a solicitação de certificados. Os Conselheiros aprovaram por unanimidade o parecer da
Câmara de Ensino. 6.2. Apreciação do Relatório Final do projeto de ensino intitulado Grupo de apoio em
disciplinas profissionalizantes de Engenharia de Petróleo 2018, sob a coordenação do Prof. Valmir Risso -
Processo SEI 23110.027558/2018-28. A relatora apresentou o parecer favorável da Câmara de Ensino. Os
Conselheiros aprovaram por unanimidade o parecer da Câmara de Ensino. ITEM 7. Apreciação do Plano
de Trabalho de 30 meses de Estágio Probatório do Prof. Leandro Sanzi Aquino - processo
SEI 23110.022966/2018-93. A Comissão de Avaliação de Estágio Probatório apresentou o parecer "A
entrega do Plano de Trabalho foi dentro do período estabelecido e constam os eixos de ensino, pesquisa,
extensão e gestão", sendo favorável ao referido plano. Após, o Conselho aprovou o parecer da
CAEP. ITEM 8. Definição de comissão incumbida de realizar o inventário de bens do Centro de
Engenharias. A Senhora Presidente falou da necessidade de se compor uma comissão para realizar o
inventário de bens permanentes do Centro de Engenharias. Após ampla discussão, foram indicados os
seguintes nomes: Subcomissão CEng 1 (Cotada) - Giusepe Stefanello, Suélen de Oliveira Figueiredo
Garcia, Elmer Alexis Gamboa Peñaloza e Carlos Guilherme da Costa Neves; Subcomissão CEng 2
(Alfândega) - Giusepe Stefanello, Ricardo Luiz Nunes Arduin e Maristela Bagatin Silva; Subcomissão
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CEng 3 (Madeireira) - Giusepe Stefanello, Cíntia Boldt Souza e Marcos Theodoro Muller; Subcomissão
CEng 4 (CCL - 33) - Giusepe Stefanello, Gizele Ingrid Gadotti e Vanessa Sacramento Cerqueira, que
serão contactados para ver da disponibilidade de cada um. ITEM 9. Apreciação do RAAD 2019 do Prof.
Robson Andreazza - Processo SEI 23110.045424/2019-70. O Prof. Robson Andreazza solicitou a
apreciação do Relatório de Atividades Acadêmicas antes da data prevista para a inclusão das avaliações
discentes devido a sua progressão funcional estar datada antes do período de apreciação pelas Unidades,
definido pela CPPD. Após análise, mesmo ainda sem a inclusão de avaliação discente, o que conforme
Ofício-Circular nº 1/2019/CPPD/Reitoria_UFPel deve ocorrer em janeiro, segundo a CPPD), o Conselho
aprovou por unanimidade o RAAD 2019 do referido professor. ITEM 10. 10.1. Apreciação da
participação da Profª. Diuliana Leandro como coorientadora de Doutorado no Programa de Pós-
Graduação em Recursos Hídricos (CDTec/UFPel) - Processo SEI 23110.054059/2019-94. A Senhora
Presidente trouxe ao conhecimento dos Senhores Conselheiros a solicitação de liberação da Profª Diuliana
Leandro para atuar como coorientadora de doutorado no Programa de Pós-Graduação em Recursos
Hídricos (CDTec/UFPel) da discente Nelva Bugoni Riquetti, que desenvolve sua tese com a orientação
do Prof. Dr. Carlos Rogério de Mello. Ressaltou que está colaboração não afetará as atividades junto a
Unidade. 10.2. Apreciação da participação do Prof. Willian Nadaleti como coorientador de
doutorado no Programa de Pós-graduação em Ciência e Engenharia de Materiais da
acadêmica Paula Haertel, como coorientador de mestrado no Programa de Pós-graduação em
Engenharia Ambiental da acadêmica Eduarda Piaia e como coorientador de doutorado no
Programa de Pós-graduação em Engenharia de Energia do acadêmico Juliano de Souza - Processo
SEI 23110.054637/2019-92. Da mesma forma foi apreciada a participação do Prof. Willian Nadaleti a
partir de 23/12/2019 (após término do afastamento para Pós-Doutorado, conforme
Portarias 0393708 e 0814483) como coorientador de programas de Pós-Graduação. Após, as solicitações
foram aprovadas por unanimidade. ITEM 11. Apreciação da nova composição do Colegiado do Curso
de Engenharia de Petróleo - Processo SEI 23110.054471/2019-12. A Senhora Presidente fez o relato dos
termos do do Memorando n. 716  0827351, o qual encaminha o resultado da consulta à comunidade
conforme documentos 0815205 e 0823449 da nova composição do Colegiado do Curso, questionamento
do aproveitamento do segundo colocado para a vaga de suplente e a indicação da vice-presidência do
Diretório Acadêmico, para a suplência da representação discente. Com relação ao aproveitamento do
segundo colocado como suplente, após ampla discussão, os Conselheiros sugeriram seguir o Edital, que
prevê somente um suplente. Quanto ao resultado da consulta e a indicação da vice-presidência do DA na
representação discente no Colegiado como suplente, o Conselho aprovou com uma abstenção. ITEM
12. Manifestação do Conselho sobre o Projeto Chasqueiro. O Conselheiro Giusepe Stefanello, na
qualidade de membro da Comissão para elaboração do texto base de encaminhamento de manifestação do
Conselho as instâncias superiores referente a execução e a coordenação do Projeto "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", fez um breve histórico do que foi o Projeto Arroio Duro do qual participou da equipe coordenada
pelo Prof. Gilson Simões Porciúncula. O trabalho foi desenvolvido e os resultados foram submetidos ao
Ministério que o financiou, o qual encaminhou nova solicitação para que o projeto fosse efetuado de forma
similar, também, sobre o Arroio Chasqueiro que faz parte da Bacia da Lagoa Mirim. No entanto, quando
chegou o TED, a Reitoria entendeu que todos os recursos financeiros deveriam ser geridos e coordenados
pela Agencia da Lagoa Mirim. Em reunião com o Reitor e com a presença da Profª. Aline Ribeiro Paliga e
as partes envolvidas, tratou-se do assunto. Disse que em nenhum momento teve uma discussão técnica
com apresentação das respectivas capacitações dos envolvidos para tentar unir a equipe e sim a disputa
pela Coordenação e sugeriu solicitar ao Reitor um esclarecimento formal do ocorrido. A Profª. Aline
Paliga, como conhecedora da história da equipe, questionou se comprovado que a origem do
projeto/recurso seria através desta equipe teria algum problema de passar o projeto para o Coordenador
atual, Prof. Gilson, e que o Reitor respondeu que não tinha problema nenhum desde que a decisão partisse
do Ministério e que isso chegasse de alguma forma à Instituição. A Conselheira Profª Gizele Ingrid
Gadotti, na qualidade de Coordenadora da Câmara de Pesquisa do CEng, disse que no seu entendimento
nesse momento a Reitoria não está apoiando a Unidade no desenvolvimento de atividades de pesquisa,
disse que é compreensível que a Agência da Lagoa Mirim desenvolva as atividades que ocorrem
na área da Lagoa Mirim, mas que deve haver uma mediação para que os pesquisadores e alunos não sejam
prejudicados com essa possível decisão. Após ampla discussão, os Conselheiros aprovaram que a Unidade
faça um questionamento ao Reitor sobre quais os critérios adotados e qual a definição de gerência do
projeto. Com isso, se quer esclarecer a situação para evitar desgastes futuros semelhantes ao que ocorreu,
prezando pelo desenvolvimento de projetos na Unidade. ITEM 13. Apreciação da Prestação de Contas
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2019 do Centro de Engenharias. Aprovado a retirada de pauta, com apresentação na primeira reunião do
CCE em 2020. ITEM 14. Informes. 14.1. A Profª. Isabela informou que será feito convite ao Prof.
Leonardo Rohde, Presidente da Comissão de Informática do CEng, para participação em reuniões que
tratarão da aquisição de softwares pela Unidade. 14.2. A Profª. Isabela acusou o recebimento pela
Direção de dois notebooks adquiridos durante a execução do Projeto Arroio Duro, coordenado pelo Prof.
Gilson Simões Porciúncula. 14.3. A Profª. Isabela manifestou que a Direção está solicitando à PROPLAN
a alteração de salas para melhor atendimento de Laboratório de Informática. Está sendo encaminhado uma
alteração da sala 314 para a sala 700, que possui pontos de lógica e entende-se como mais adequada para o
atendimento deste Laboratório. 14.4. A Profª. Isabela relatou que, na última reunião do CONSUN de
2019, foi apresentado o cronograma para a discussão do PDI, bem como informado que os PDUs da
UFPel estão disponíveis para consulta de todos no website da Instituição, aba institucional. 14.5. A Profª.
Isabela informou que a próxima reunião ordinária do Conselho do CEng ocorrerá no dia seis de março de
dois mil e vinte. 14.6. O Conselheiro Prof. Leandro lembrou de sua solicitação de contagem de presenças
nas reuniões do Conselho do Centro em 2019. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente deu por
encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Laureci Lane Araujo Silva, lavrei a presente Ata. Em 20 de
dezembro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por ISABELA FERNANDES ANDRADE, Diretora, Centro de
Engenharias, em 02/03/2020, às 08:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LAURECI LANE ARAUJO SILVA, Secretária, Centro de
Engenharias, em 03/03/2020, às 12:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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