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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

ATA DE REUNIÃO 08/2019
Aos dez dias do mês de dezembro 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 0777862, membros da
Câmara, com as ausências justificadas dos Professores Viter Pinto, Erico Correa e Rafael
Delucis. Constatada a existência de quórum, a Profª. Gizele saudou a todos e iniciou a reunião.
A Profª. Gizele solicitou a inclusão de três itens na pauta da reunião: Ação de pesquisa em projeto
unificado - 23110.043299/2019-63 - Projeto "Programa de apoio ao desenvolvimento, inovação e
competitividade no setor da construção civil da Região Sul do Rio Grande do Sul". AÇÃO 62 - Suporte
técnico para realização de trabalhos de mestrado e doutorado - PRORROGAÇÃO. (item 2.2); Pedido -
Revista Ciência da Madeira - processo 23110.047472/2019-01 - A Profª. Gizele informou que o pedido
veio do Conselho do CEng para análise da Câmara. (item 4); Relatório de atividades da Câmara de
Pesquisa 2019 - sugestões, críticas e publicação. (item 5); A pauta foi aprovada por unanimidade com as
inclusões solicitadas.
1. Apreciação da ata - Reunião 07/2019 (0767266); A ata foi aprovada por maioria com uma abstenção.
2. Projetos de pesquisa: 
2.1. GeoESed - Estratigrafia e Sedimentologia - Coordenadora: Camile Urban -
Processo 23110.050079/2019-96; A Profª. Gizele relatou o projeto, enviado dentro dos projetos
unificados. O projeto teve parecer favorável, dentro do modelo de parecer antigo. Esclarecendo, não há
mais necessidade do modelo estruturado, tendo em vista que estas informações são inseridas dentro do
projeto unificado. Após discussões e esclarecimentos sobre os projetos unificados, o projeto foi colocado
em apreciação e aprovado por unanimidade.
2.2. Ação de pesquisa em projeto unificado - 23110.043299/2019-63 - Projeto "Programa de apoio ao
desenvolvimento, inovação e competitividade no setor da construção civil da Região Sul do Rio Grande
do Sul". AÇÃO 62 - Suporte técnico para realização de trabalhos de mestrado e doutorado -
PRORROGAÇÃO. 
A Profª. Gizele relatou o projeto, informou que trata-se de uma prorrogação de um projeto guarda-
chuva da Engenharia Civil, com ênfase em extensão, que possui uma ação de pesquisa. Ressaltou que a
prorrogação do projeto já foi aprovada pelo COCEPE. A ação de pesquisa foi aprovada por unanimidade
pelos membros da Câmara.
3. Nova tramitação de projetos de pesquisa - sistema Cobalto e tramitação interna SEI;
A Coordenadora esclareceu a nova tramitação de projetos de pesquisa, dentro do sistema de
projetos unificados. Houve discussão pelos membros da Câmara sobre as tramitações no SEI. Também
foram apresentados os novos modelos de parecer de novos projetos, ações, relatório parcial e relatório
final. Como encaminhamento, foi sugerido seguir a tramitação similar a da Câmara de Extensão, adaptada
às peculiaridades da Câmara de Pesquisa. Ainda, foi dado o encaminhamento de se incluir na pauta da
reunião se o parecer é favorável, desfavorável, e/ou se há necessidade de discussão pelo pleno da Câmara.
4. Pedido - Revista Ciência da Madeira - processo 23110.047472/2019-01: A Profª. Gizele relatou que
este processo foi encaminhado pelo Conselho para a Câmara de Pesquisa. O Coordenador do Projeto
informou que projetos de Revistas se tratam de projetos de extensão. Em discussão, os membros
entenderam que a Câmara de Pesquisa deve fortalecer as revistas, porém, nesse caso se trata de uma
questão administrativa, e não de competência da Câmara de Pesquisa. Como encaminhamento, foi
decidido inserir um despacho no processo de que a Câmara se coloca a disposição para o apoio que o
Coordenador da Revista entender necessário, e também, sugerir uma reunião entre os grupos que atuam
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nas Revistas Ciência da Madeira e Revista Brasileira de Engenharia e Sustentabilidade, para articulação e
possível união das revistas.
5. Relatório de atividades da Câmara de Pesquisa 2019 - sugestões, críticas e publicação. 
A Profª. Gizele informou que compilou dados em um relatório (0819713) sobre a atuação da Câmara de
Pesquisa no ano de 2019, e fez um breve relato dos dados levantados. Os membros elogiaram a iniciativa
da Profª. Gizele, considerando uma ação extremamente positiva e que reforça o papel da Câmara de
fomento da pesquisa dentro do CEng. Foram dadas sugestões de ações a serem tomadas pela Câmara para
o ano de 2020, como workshops, mesas-redondas, palestras, além de estabelecer planos estratégicos e
metas de atuação da Câmara no próximo ano, com divisões de tarefas conforme descrito no relatório. 
6. Informes:
6.1. Criação do Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da UFPEL -
Processo 23110.050521/2019-84
A Profª. Gizele relatou o Memorando-Circular 6 (0795576) da Coordenadoria de Pesquisa da PRPPGI,
havendo a necessidade de, em breve, a indicação de um representante do CEng para compor esse Comitê.
Será encaminhado um email questionando se há algum professor que gostaria de se candidatar a vaga.
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 GIZELE INGRID GADOTTI, Professor do Magistério
Superior/Adjunto, em 10/03/2020, às 11:15, 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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