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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

ATA DE REUNIÃO 01/2020
Aos dez dias do mês de março do ano de 2020, às 9 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 0894322, membros da
Câmara, com as ausências justificadas dos Professores Rafael Delucis e Daniel Palomino. Constatada a
existência de quórum, a Profª. Gizele saudou a todos e iniciou a reunião. O Professor Leandro Aquino
solicitou a inclusão do seguinte ponto de pauta: Memorando da Agência da Lagoa Mirim, Processo
23110.001630/2020-10 (item 5). A inclusão de pauta foi aprovada por unanimidade. 1. Apreciação da ata
- Reunião 08/2019 (0811482); A ata foi colocada em apreciação e aprovada por unanimidade após
correções. (Versões 67 a 69). 2. Apreciação de aprovação ad referendum de projetos de
pesquisa: 2.1. Caracterização de Compostos Líquidos Provenientes de Compostagem e sua Aplicação em
Culturas Agrícolas - cód. 2080 - Processo 23110.054665/2019-18 - Coordenadora: Vanessa
Cerqueira; 2.2. Compostos orgânicos à base de resíduos agrícolas como substrato para produção de mudas
- cód. 2079 - Processo 23110.054630/2019-71 - Coordenadora: Vanessa Cerqueira; A Profª. Gizele
justificou a aprovação ad referendum em virtude do período de férias acadêmicas, pois a Coordenadora
dos projetos necessitava urgência. O ad referendum dos itens 2.1 e 2.2. foi colocado em apreciação e
aprovado por unanimidade. 2.3. PRORROGAÇÃO: Estudo Geoestatístico e Sedimentar da Bacia Pelotas.
Processo: 23110.054049/2019-59 - Coordenadora: Sonia Bretanha; Trata-se de uma solicitação de
prorrogação que foi enviada ainda pelo sistema antigo de projetos de pesquisa. 2.4. PRORROGAÇÃO:
Potencial Fisiológico de Sementes de milho armazenadas hermeticamente - cód. 2063 -
Processo 23110.054272/2019-04 - Coordenadora: Gizele Gadotti; A Profª. Gizele relatou que trata-se de
um projeto antigo, porém que foi enviado pelo sistema de projetos unificados, por não ser mais possível
prorrogar no sistema antigo. O ad referendum dos itens 2.3. e 2.4, referente às duas solicitações de
prorrogações foram aprovadas por unanimidade. 3. Apreciação de projetos/ações: 3.1. Potencial da casca
de arroz (Oryza sp) como material alternativo para produção de nanocompósitos isolantes - cod. 2248 -
Processo: 23110.004342/2020-17 - Coordenadora: Érika Ferreira; A Profª. Gizele relatou a proposta de
projeto, dando parecer favorável. Houve discussão sobre a questão de preenchimento de projetos
unificados com ênfase em pesquisa, e foi sugerido convidar a servidora Júlia Islabão, da PRPPGI, para
uma reunião extraordinária da Câmara para dirimir dúvidas sobre o assunto. 3.2. Relatório final -
Paralelização de Código Tridimensional para Simulação em Equipamento Multicore com Memória
Compartilhada do Processo de Escavação e Instalação do Suporte de Túnel -
Processo: 23110.001931/2020-35 - Coordenador: Eduardo Couto; A Profª. Gizele relatou o relatório final
do projeto, que teve parecer favorável. 3.3. Ação de pesquisa em projeto unificado
- Processo 23110.055559/2019-43 - Projeto 2067 - Coordenador: Viter Pinto - AÇÃO 6025 - Elaboração
de Resumos para eventos científicos e artigos científicos; A Profª. Gizele relatou a ação de pesquisa dentro
do projeto unificado, que teve parecer favorável. 3.4. GEOLOGIA E RECURSOS MINERAIS DO
COMPLEXO GABRÓICO DO DOMÍNIO CANINDÉ, FAIXA SERGIPANA, SE, cód. 2092 -
Processo 23110.003706/2020-33 - Coordenador: Viter Pinto; A Profª. Camile relatou o projeto, e o Prof.
Viter, coordenador do projeto, informou que trata-se de uma prorrogação de um projeto antigo, que foi
enviado pelo sistema dos projetos unificados. O projeto teve parecer favorável. 3.5. Mapeamento de
Riscos Ocupacionais em Laboratórios de uma Instituição Federal de Ensino Superior, cód. 2143 -
Processo 23110.001444/2020-72 - Coordenadora: Renata Bemvenuti; A Profª. Larissa relatou o projeto,
dando parecer favorável. A Profª. Gizele colocou os itens 3.1 a 3.5 para apreciação em bloco. Os
projetos/ações foram aprovados por unanimidade. 4. Pesquisa (o que constitui projetos de pesquisa); O
assunto foi amplamente discutido pelos membros, com a leitura do arquivo da PRPPGI de tutorial de
cadastro de projetos unificados com ênfase em pesquisa, disponível no site da Pró-Reitoria. Foram
aprovadas mudanças a serem feitas na orientação dada aos professores, via site do CEng e email, bem
como, a nova forma de análise dos projetos, via link do Cobalto. O Prof. Leandro Aquino sugeriu que os
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projetos que tenham parecer favorável não sejam relatados detalhadamente na reunião, somente os que
tiverem sugestões de adequações, e/ou caso seja solicitado expressamente que seja abordado na reunião. O
encaminhamento foi de colocar este item como primeiro ponto de pauta da próxima reunião. 5.
Memorando da ALM - Processo 23110.001630/2020-10; A Profª. Gizele leu o conteúdo do Memorando
nº 2/2020/ALM/ADI/GR/REITORIA (0852010). O assunto foi  amplamente discutido pelos membros da
Câmara, que deram o encaminhamento de se fazer uma carta ao Conselho do CEng, solicitando que seja
enviado questionamento ao Gabinete do Vice-Reitor, o referido documento, por entender que burocratiza
excessivamente as atividades de ensino, pesquisa e extensão da Universidade, quebrando a autonomia dos
professores coordenadores de projetos. 6. Informes: 6.1. Reunião das Câmaras com a CIP -
Processo 23110.005579/2020-15. A Profª. Gizele fez o relato da reunião com a servidora Ana Carolina
Nogueira, da CIP, na qual foram dirimidas diversas dúvidas e feitas algumas solicitações ao Gabinete do
Vice-Reitor. Informou, ainda, a realização de cursos de capacitação em projetos unificados, no CEng, com
a referida servidora. 6.2. Divulgação da Semana Inaugural da Pós-Graduação da UFPel e Seminário de
Auto-avaliação da Pós-Graduação stricto sensu da UFPel. A Profª. Gizele convidou a todos para o evento
da PRPPGI, que contará com diversos pesquisadores. Tendo em vista a programação da Câmara de
Pesquisa, definida na ata 08/2019, a Profª. Gizele informou a necessidade de uma reunião extraordinária,
com a participação da servidora Julia Islabão, da PRPPGI. Ainda, as reuniões ordinárias da Câmara de
Pesquisa no semestre 2020/1 ficaram definidas nas seguintes datas, às 8h: 14 de abril, 12 de maio, 9 de
junho, 14 de julho. 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 JÚLIA MELLO DOS SANTOS, Auxiliar em Administração,
em 14/04/2020, às 10:12, 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 GIZELE INGRID GADOTTI, Professor do Magistério
Superior/Adjunto, em 14/04/2020, às 13:55, 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 0894323 e
o código CRC F482B6FA.

Referência: Processo nº 23110.000077/2020-90 SEI nº 0894323

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

