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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

ATA Nº 01/2020 
Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, às 8hmin, na sala 306A do Centro de
Engenharias, na rua Benjamin Constant, 989 - Bairro Centro, Pelotas/RS, realizou-se a Reunião ordinária
da Câmara de Ensino do Centro de Engenharias da Universidade Federal de Pelotas, convocada e
Coordenada pela Profª Aline Ribeiro Paliga e, com as presença dos Professores, membros da Câmara de
Ensino, conforme lista de presença 0825361, com o Prof. Elmer representando a Coordenação do Curso
Engenharia Controle e Automação, com a ausência justificada do Prof. Tiago Primo. Constatada a
existência de quórum a Senhora Coordenadora deu início a reunião. 1. Apreciação da pauta; A pauta foi
aprovada por unanimidade com a inclusão do item 5) Conversa com os servidores Técnicos
Administrativos sobre a correção de matrícula e matrícula especial. 2. Apreciação da Ata nº 26/2019
(0831163); A ata foi aprovada com uma abstenção. 3. Apreciação da aprovação ad
referendum de aproveitamento do candidato habilitado em concurso -
processo SEI 23110.046186/2019-10; A Profª. Aline relatou o processo e que após consultar coordenação
da Eng. Agrícola e do NUB foi decidido pelo aproveitamento do candidato. Aprovado por unanimidade. 4.
Projetos: 4.1. Relatório final Petrologia Sedimentar aplicada à formação do engenheiro de petróleo -
Coordenadora: Maristela Bagatin - Processo SEI 23110.035450/2019-90; O Prof. Jorge Rodrigues relatou
o relatório final do projeto, dando parecer favorável à aprovação. O projeto foi aprovado por
unanimidade. 4.2. Relatório final Apostila de Biodegradação da Madeira - Coordenador: Leonardo
Oliveira - Processo SEI 23110.007529/2018-40; O Prof. Valmir relatou o relatório, dando parecer
favorável, com a ressalva de que não foi enviada a solicitação de certificados. O relatório foi aprovado por
unanimidade. 4.3. Relatório final Vídeos Didáticos de Biodegradação da Madeira - Coordenador:
Leonardo Oliveira - Processo SEI 23110.053383/2018-12; O Prof. Leandro relatou o relatório, dando
parecer favorável, com a ressalva de que não foi enviada a solicitação de certificados. 4.4. Relatório
final CICLO PERMANENTE DE PALESTRAS DA MADEIREIRA - Coordenador: Leonardo
Oliveira - Processo SEI 23110.056142/2018-17; A Professora Ariane Ferreira relatou o relatório final,
dando o parecer favorável à aprovação, com a ressalva de que não foi enviada a solicitação de
certificados. 4.5. Relatório final COLOCANDO EM PRATICA O APRENDIZADO EM ANATOMIA
E IDENTIFICAÇÃO DE ESPÉCIES MADEIREIRAS - Coordenador: Darci Gatto -
Processo: 23110.006467/2019-30; A Professora Aline leu o relato do professor Tiago Primo, que deu
parecer favorável à aprovação do relatório final do projeto. 4.6. Relatório final CARACTERIZAÇÃO
DAS PROPRIEDADES FÍSICAS E MECÂNICAS DE ESPÉCIES COMERCIALIZADAS NA
REGIÃO DE SUL DO ESTADO RS - Coordenador: Darci Gatto - Processo 23110.007090/2019-36; O
Prof. Marcelo Schramm relatou o relatório final, dando o parecer favorável à aprovação. Os projetos 4.3 a
4.6 foram apreciados em bloco, sendo aprovados por unanimidade. 4.7. Relatório final Grupo de Estudos
em Tecnologia da Madeira - GETECMA - Coordenadora: Érika Ferreira -
Processo 23110.010080/2019-88; O Professor Maurizio Quadro relatou o relatório final, dando parecer
favorável à aprovação. 4.8. Relatório final Material didático de Apoio para Disciplina de Produtos de
Adesão e Colagem - Coordenadora: Érika Ferreira - Processo 23110.012760/2019-36; O Prof. Elmer leu o
parecer do relatório final do projeto feito pelo Prof. Mateus Beck, dando parecer favorável
à aprovação. 4.9. Relatório final Estratégia para o ensino de Tópicos Especiais II para Engenharia de
Petróleo - Coordenadora: Maristela Bagatin - Processo 23110.034969/2019-51; O Prof. Marcelo Rossi
relatou o relatório final do projeto, dando parecer favorável. Foi verificado que não consta no processo
a solicitação de certificado do aluno Mateus Cardoso. 4.10. Relatório final Tecnologias Educacionais
Digitais para o Ensino de Engenharias - Coordenador: Walter Iriondo - Processo 23110.006316/2019-
81; O Prof. Guilherme relatou o relatório final do projeto, dando parecer favorável à
aprovação. 4.11. Relatório final Grupo de Estudos: Técnicas de campo e laboratório aplicadas ao
estudo de granitos - Coordenador: Luiz Ronchi - Processo 23110.011541/2019-30; O Prof. Gabriel
relatou o relatório final do projeto, dando parecer favorável à aprovação. Os itens 4.8 ao 4.11 foram
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apreciados em bloco, sendo aprovados por unanimidade. 4.12. Projeto Desenho Aplicado à Engenharia -
Coordenador: Marivan Pinho - cód. 2205 - Processo 23110.003935/2020-58; O Professor Jorge relatou
o projeto, dando parecer favorável à aprovação. Foi constatada também a participação de docentes de
outras unidades, às quais o processo será enviado: ao CDTEC - Prof. Giusepe Stefanello, e ao CCQFA,
Profª. Juliana do Amaral Martins Grimmler  . 4.13. Projeto Grupo de Estudos em Tecnologia da Madeira
- cód. 2219 - Coordenadora: Érika Ferreira - Processo: 23110.003582/2020-96; O Professor Valmir relatou
o projeto, salientando de que se trata de um projeto que já existia, mas está sendo prorrogado através de
novo envio pelo sistema de projetos unificados. O parecer foi favorável à aprovação. 4.14. Projeto Mídias
Digitais de Apoio as disciplinas PAC e PMR - cód. 2211 - Coordenadora: Érika Ferreira -
Processo: 23110.003490/2020-14; O Professor Leandro relatou o projeto, dando parecer foi favorável à
aprovação. 4.15. Projeto Material Didático Digital sobre Biodegradação da Madeira - cód. 2070 -
Coordenador: Leonardo Oliveira - Processo: 23110.004428/2020-31; A Profª. Ariane relatou o projeto,
dando parecer favorável à aprovação. Os itens 4.1, e 4.12 ao 4.15 foram apreciados em bloco e aprovados
por unanimidade. 5. Conversa com os servidores técnico-administrativos sobre a correção de
matrícula e matrícula especial. A Profª. Aline informou que após seu retorno das férias, se reuniu com
os TAEs para planejar a correção de matrícula e matrícula especial e impacto da revogação das portarias
de flexibilização.  Após discussões, foi decidido que o atendimento será pela manhã com o apoio da Faili e
do Coordenador administrativo e à tarde o trabalho será interno. Além disso, foi solicitado que os
Coordenadores autorizassem no formulário de correção a matrícula em disciplinas que não abrissem na
correção aos alunos, além de assinar os formulários de matrícula especial. E que os secretários dos cursos 
efetuem as correções de matrículas com o formulário assinado caso necessário pelo coordenador de seu
curso ou matrícula especial com a assinatura dos Coordenadores prévia. Nada mais havendo a tratar, a
Profª. Aline deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Julia Mello dos Santos, lavrei a
presente Ata, que, após aprovada, será assinada pela Coordenadora da Câmara de Ensino.

Documento assinado eletronicamente por ALINE RIBEIRO PALIGA, Chefe, em 16/03/2020, às 15:49,
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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