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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

ATA 04/2020 
Aos 17 dias do mês de abril do ano de 2020, às nove horas, no ambiente virtual Google Meeting em
decorrência da pandemia de Covid-19, realizou-se a Reunião ordinária da Câmara de Ensino do Centro de
Engenharias da Universidade Federal de Pelotas, convocada e presidida pela Profª Aline Paliga, e com as
presença dos Professores, membros da Câmara de Ensino, conforme lista de presença 0898135, e com o
Prof. Valmir Risso como Coordenador Adjunto do Curso da Engenharia de Petróleo. O Prof. Romulo
justificou sua ausência. O Prof. Leandro Fagundes participou como convidado. Constatada a existência de
quórum a Senhora Presidente deu início a reunião. 1. Apreciação da pauta; A Profª. Aline solicitou a
inclusão dos seguintes projetos: 3.29 Ação de ensino em projeto unificado Higienizador Eco-Mãos-
código 2628- Coordenador: Isabela Fernandes Andrade - Processo 23110.010320/2020-88 - Relator:
Merielen Lopes; aprovação ad referendum justificada por ser uma ação contra pandemia Covid 19; 3.30
Projeto de Ensino Oficina de Desenvolvimento de Protótipos Geotécnicos  - código 2506- Coordenação:
Ingrid Milena Reyes Martinez Belchior - Processo 23110.010780/2020-
14 (https://cobalto.ufpel.edu.br/projetos/coordenacao/projeto/editar/2506) - O Prof. Sigmar solicitou a
inclusão do item 8 - Aproveitamento de Disciplina Processo  23110.049045/2019-59. A pauta foi
colocada em apreciação e aprovada por unanimidade com as inclusões solicitadas. 2. Apreciação da Ata
nº 02/2020 (0890812) e Ata nº 03/2020 (0899825); As atas foram colocadas em apreciação e aprovadas
por maioria com 1 abstenção. 3. Apreciação Projetos de Ensino Ad Referendum: A Profª. Aline
justificou a necessidade de aprovação ad referendum devido à pandemia Covid 19 e em respeito aos
prazos dos Editais 3, 4, 5 e 6 da PRE. 3.1 Projeto de Ensino Caracterização das Propriedades Físicas e
Mecânicas de Espécies Comercializadas na Região de Sul do Estado RS - código 2283 - Coordenador:
Darci Alberto Gatto - Processo 23110.006425/2020-32 - Relator: Sigmar de Lima; 3.2 Projeto de
Ensino Colocando em Pratica o Aprendizado em Anatomia e Identificação de Espécies Madeireiras
Comercializadas em Pelotas - código 2284 - Coordenador: Darci Alberto Gatto -
Processo 23110.006421/2020-54 - Relator: Guilherme Jahnecke; 3.3 Projeto de Ensino SPEaking -
código 2010 -Coordenador: Forlan La Rosa Almeida - Processo: 23110.008251/2020-42- Relator:
Merielen Lopes; 3.4 Projeto de Ensino Colaboração discente na disciplina de Mecânica dos Fluidos -
código 2420 - Coordenador: Willian Nadaleti - Processo 23110.008217/2020-78 - Relator: Jorge
Rodrigues; 3.5 Projeto de Ensino Grupo de estudos: desenvolvimento de códigos de análise de estruturas
com auxílio de ferramentas Python - código 2210 -  Coordenador: Eduardo Costa Couto -
Processo: 23110.008229/2020-01 - Relator: Romulo Farias; 3.6 Projeto de Ensino Normas para Trabalhos
de Conclusão de Curso do CEng  - código 2467 - Coordenador: Renata Heidtmann Bemvenuti-
Processo: 23110.007413/2020-25- Relator: Tiago Primo; 3.7 Projeto de Ensino Tecnologias Educacionais
Digitais para o Ensino de Engenharias -código 2357- Coordenador:  Walter Ruben Iriondo Otero -
Processo 23110.007554/2020-48 - Relator: Leandro Fagundes; 3.8 Projeto de
Ensino Petrobowl  - código 2071 -Coordenador: Forlan La Rosa Almeida - -
Processo 23110.008290/2020-40 - Relator: Marcelo Schramm; 3.9 Projeto de Ensino Grupo de Estudo do
CENG: Projeto Exatas Diversidades Afro Indígena - código 2463 - Coordenador: Gilson Simões
Porciúncula  - Processo 23110.008312/2020-71 - Relator: Merielen Lopes; 3.10 Projeto de
Ensino Estruturação do Laboratório de Automação Industrial - código 2500 - Coordenador: Gilson
Simões Porciúncula - Processo 23110.008315/2020-13 - Relator: Sigmar de Lima; 3.11 Projeto de
Ensino Produção de material didático sobre Fundamentos de Cultivos Agrícolas - código 2505 -
Coordenador: Claudia Fernanda Lemons e Silva - Processo 23110.008350/2020-24 - Relator: Ariane
Ferreira; 3.12  Projeto de Ensino Práticas no ensino de bioenergias - código 2519  - Coordenador: Claudia
Fernanda Lemons e Silva - Processo 23110.008342/2020-88 - Relator: Tiago Primo; 3.13  Projeto de
Ensino Construção de um veículo autônomo submarino com foco na otimização hidrodinâmica  - código
2517  - Coordenador: Sigmar de Lima - Processo 23110.008270/2020-79 - Relator: Jorge Rodrigues; 3.14 
Projeto de Ensino Núcleo de Estudos de Tecnologias em Geociências - código 2579 - Coordenador:
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Angélica Cirolini - Processo 23110.009400/2020-91 - Relator: Guilherme Jahnecke; 3.15  Relatório
Final Grupo de Estudo do CENG: Projeto Exatas Diversidades Afro Indígena Brasileiras - Coordenador
Gilson Simões Porciúncula  - Processo 23110.010891/2018-06 - Relator: Marcelo Rossi; 3.16 Relatório
Final Disseminação e orientação sobre conteúdos e técnicas no Laboratório - Coordenador: Luis Antonio
dos Santos Franz - Processo 23110.006006/2020-09 - Relator: Maurizio Quadro; 3.17 Relatório
Final  Petrobowl Team SPE UFPel 2018-2019 - Coordenador: Valmir Francisco Risso -
Processo 23110.049970/2018-07 - Relator: Ariane Ferreira; 3.18 Relatório Final Produção de Conteúdos
(Digitais) para Engenharia de Produção  - Coordenador: Larissa Medianeira Bolzan -
Processo: 23110.000427/2019-84 - Relator: Guilherme Jahnecke; 3.19 Relatório Final Núcleo de Estudos
de Tecnologias em Geociências - NETGeo  Coordenador: Angélica Cirolini -
Processo: 23110.012882/2019-22 - Relator: Romulo Farias; 3.20 Relatório Final Estruturação do
Laboratório de Automação Industrial - Coordenador: Gilson Simões
Porciúncula  - Processo 23110.013526/2019-26 - Relator: Marcelo Schramm; 3.21  Relatório Final Ciclo
de Atividades Extracurriculares do Curso de Engenharia Civil - Coordenador: Ângela Azevedo de
Azevedo - Processo 23110.060894/2018-82 - Relator: Sigmar de Lima; 3.22  Relatório Final Colocando
em Pratica o Aprendizado em Anatomia e Identificação de Espécies Madeireiras Comercializadas em
Pelotas -  Coordenador: Darci Alberto Gatto - Processo  23110.009250/2018-09 - Relator: Marcelo
Rossi; 3.23  Relatório Final Monitoria da disciplina de propriedades físicas e mecânicas da
madeira 2018/1 e 2018/2 -  Coordenador: Darci Alberto Gatto - Processo 23110.009240/2018-65 -
Relator: Leandro Fagundes; 3.24  Relatório Final Monitoria da Disciplina de Fenômenos de Transporte -
Coordenador: Willian Nadaleti - Processo 23110.008860/2018-87 - Relator: Maurizio Quadro; 3.25 Ações
de ensino em projeto unificado CHAVE MESTRA: Construindo e Potencializando Conhecimento - código
1959 - Coordenador: Larissa Bolzan - Processo: 23110.003958/2020-62 - Relator: Aline
Paliga; 3.26 Ações de ensino em projeto unificado JAEP - Jornada Acadêmica do Curso de Engenharia de
Produção - código 2525 - Coordenador: Luis Antonio dos Santos Franz - Processo: 23110.008741/2020-
49 - Relator: Aline Paliga; 3.27 Ações de ensino em projeto unificado Mais Juntas - código 2498 -
Coordenador: Larissa Bolzan - Processo: 23110.008057/2020-67 - Relator: Aline Paliga; 3.28 Ações de
ensino em projeto unificado Curso de Boas Práticas para Serviços de Alimentação - código 2575 -
Coordenador: Renata Heidtmann Bemvenuti  -Processo 23110.009376/2020-90 - Relator: Aline
Paliga; Após, colocou em apreciação em bloco os projetos, relatórios e ações de ensino disponibilizados
aos membros com antecedência cujos coordenadores enviaram relato à Coordenadora da CE por e-
mail. 3.29 Ação de ensino em projeto unificado Higienizador Eco-Mãos- código 2628- Coordenador:
Isabela Fernandes Andrade - Processo 23110.010320/2020-88 - Relator: Merielen Lopes; A Profª.
Merielen relatou o projeto de extensão (item 3.29), com ação de ensino, dando parecer favorável. A
Profª Aline propôs que os projetos (itens 3.1 a 3.29) fossem apreciados em bloco. Os projetos foram
aprovados por unanimidade. 3.30 Projeto de Ensino Oficina de Desenvolvimento de Protótipos
Geotécnicos  - código 2506- Coordenação: Ingrid Milena Reyes Martinez Belchior
(https://cobalto.ufpel.edu.br/projetos/coordenacao/projeto/editar/2506) Processo 23110.010780/2020-
14; A Profª. Aline Paliga relatou o projeto, dando parecer favorável. Esclareceu a nova tramitação dos
projetos via Cobalto - Projetos Unificados, informando que o professor coordenador, ao enviar um projeto,
envia primeiro para a CIP no sistema. Para evitar trabalho dobrado, considerando que a CIP já analisa
detalhadamente os projetos, informou que só serão analisados na Câmara após a CIP tramitar para a
Unidade no Cobalto. Informou, ainda, que para organização interna do CEng, e pela estrutura de Câmaras,
as coordenadoras das Câmaras abrirão processo no SEI e enviarão para a Câmara correspondente, que fará
a tramitação interna. Esclareceu, também, que os projetos de ensino dentro do sistema de projetos
unificados não necessitarão mais ser apreciados pelo Conselho do CEng. Questionou se continuaríamos
com relatores ou se a Coordenadora poderia relata-los. Foi decidido manter como está com relatores. O
projeto foi aprovado por unanimidade. 4. Pendências Ofertas 2020/1; A Profª. Aline informou que
aguarda algumas definições para atribuição de carga horária: Disciplinas de Tccs e Estágios da Eng.
Eletrônica e Eng. Controle e Automação. O Prof. Valmir relatou o projeto piloto que será realizado dentro
das turmas da disciplina optativa Tópicos Especiais (15000669) na Eng. Petróleo, com a virtude de
tentar evitar a evasão - de tutoria, acompanhamento dos alunos ingressantes do curso, com
acompanhamento durante o andamento do curso, principalmente durante os semestres iniciais. Informou
ainda que posteriormente será incluída disciplina obrigatória via PPC do curso, mas que no momento está
sendo feito dentro da referida disciplina. Relatou que até o momento são três professores, cada um
acompanhando 11 alunos, ainda aguardando a última chamada do SISU. O Prof. Leandro Fagundes está
com 10h em um dia de aula  nas disciplinas Recuperação de Áreas Degradadas (15000172) e Cubagem e
Avaliação de Jazidas (15000160). Foi solicitado mudança de horário da disciplina Recuperação de Áreas
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Degradadas (15000172) pela Direção Adjunta com urgência. Com relação a disciplina Atividade Extensão
(15000690) da Eng. Controle e Automação, a Profª. Aline informou que é a primeira vez que se atribui
carga horária para este tipo de disciplina e que a pedido do Prof. Sigmar zerou a atribuição com
5 professores regentes. Como encaminhamento solicitou-se consulta à PRE sobre a atribuição de carga
horária na extensão. A Profª. Aline informou da necessidade de fechamento da disciplina Resistência dos
Materiais II que não atingiu o número mínimo de alunos, que serão transferido para a outra turma e
abertura da turma Mecânica Geral (15000403) M3 Processo 23110.008581/2020-38. Não houve
manifestações contrárias ao fechamento. 5. Disciplinas EAD; A Profª. Aline informou que o Prof. Walter
Iriondo gostaria de ser informado com antecedência sobre o futuro de suas disciplinas com a mudança nos
ppcs devido à curricularização e adequação às Novas DCNs de Engenharia, pois soube informalmente que
alguns cursos pretendem exclui-las do currículo. A Profª. Aline questionou se já há uma decisão dos
Colegiados quanto as disciplinas ministradas pelo professor. A Profª. Aline informou que fez uma consulta
a pedido do Prof. Walter Iriondo sobre em que partes do PPC dos cursos deve constar que a disciplina a
modalidade da disciplina (EAD, presencial ou semi-presencial). A Profª. Maira da PRE informou que a
indicação deve estar colocada em todas as partes do PPC em que isso tem que ser indicado (de acordo com
as Diretrizes orientadoras para elaboração do PPC (página PRE-CEC). Na matriz curricular indicando
créditos em EAD, na caracterização da disciplina, na parte do PPC que fala em educação a distância no
curso. Além disso, na parte que fala sobre uso de tecnologias ou de tutoria (se for o caso). É que se o curso
oferece alguma disciplina ou parte de disciplinas em EAD, precisa indicar isso no PPC, já que é preciso
atender o referencial da UFPel para ensino EAD (implica em usar o moodle, etc...). A Profª. Ariane
ressaltou a importância das optativas nos ppcs, e sugeriu que os cursos mantenham essas disciplinas pelo
menos como optativas. Informou que a Eng. Produção manterá as disciplinas Ciência, Tecnologia e
Sociedade (CST) e Processo Empreendedor como optativa. Os Professores Marcelo Rossi, Romulo Farias,
Leandro Fagundes e Sigmar de Lima informaram que não possuem a disciplina em seus ppcs. Já na Eng.
Civil, o NDE já sugeriu que CST não seja mais obrigatória. A Profª. Merielen informou que CST virará
optativa. No Geoprocessamento, CST já é optativa. O Prof. Maurizio informou que seu Colegiado está
focado na curricularização da extensão e não há ainda definição quanto estas disciplinas. Houve ampla
discussão sobre possível cancelamento de semestre ou calendário com disciplinas remotas, em virtude da
atual indefinição da situação devido a pandemia de Covid-19. O cenário atual é muito incerto. 6.
Participação em Programa Prograu/UFPel - Prof. Luiz Antonio Franz - Processo 23110.008281/2020-
59; Os membros foram favoráveis por unanimidade, porém quanto ao comprometimento de carga horária,
deve-se informar ao Programa que as atribuições das disciplinas aos professores do Centro de Engenharias
são realizadas a cada semestre de acordo com a demanda de ofertas solicitadas. 7. Formulário Prof.
Efetivo Vaga Daniel Guimarães Processo 23110.009607/2020-65; A Profª. Aline informou que recebeu o
formulário para apreciação. O Profª. Guilherme relatou o processo, que foi apreciado e aprovado por
unanimidade. 8.Aproveitamento de Disciplina Processo 23110.049045/2019-59. O Prof. Sigmar relatou
o processo de aproveitamento da disciplina de Cálculo B, no qual o professor responsável pela disciplina,
foi desfavorável, sugerindo avaliação para complementação de estudos. Informou que que o processo
foi encaminhado ao Colegiado do curso de Controle e Automação, que deu parecer favorável ao
aproveitamento sem a necessidade de avaliação complementar, por considerar que o aluno tinha mais de
75% de aproveitamento. O Prof Sigmar trouxe o processo à Câmara de Ensino, para que se tenha um
entendimento uniformizado sobre casos de aproveitamento. O Prof. Marcelo Schramm relatou um artigo
do Regulamento do Ensino de Graduação na UFPel que estabelece que é facultado ao professor realizar
uma avaliação para complementação de conteúdo, de forma a se atingir os 100% de aproveitamento, e que
o parecer de aproveitamento é de responsabilidade do professor responsável pela disciplina, sendo
corroborado pelo colegiado de curso. Houve discussão de assunto pelos membros. Foi dado o
encaminhamento de que a Câmara e o Colegiado não decidam sobre este assunto, pois o órgão recursal em
casos de aproveitamento de disciplina é o COCEPE. Ainda, foi encaminhado que nos casos em que se
realize avaliação complementar, deve ser estabelecida uma data para a realização da avaliação
complementar, através do processo SEI, e enviado um e-mail ao aluno para informá-lo. 9. Informes: 9.1
Processo 23110.050538/2019-31; A Profª. Aline informou sobre o pedido de abertura de vaga para
formando na disciplina de Administração e Empreendedorismo (15000307) efetuado. 9.2 Ações de
capacitação durante Pandemia Covid-19. A Profª. Aline informou sobre a 1ª Jornada de Educação
à Distância para docentes promovida pela PRE e que o CEng também está trabalhando para realizar ações
em conjunto com o GIP da Unidade (ações planejadas....) 9.3 Processo 23110.007625/2020-11 acerca dos
limites para provimento em cada cargo e na contratação de substitutos. A Unidade deverá encaminhar o
formulário de solicitação de professor substituto, de acordo com as novas orientações disponíveis na Base
de conhecimento SEI, subsidiado das seguintes informações: (a) lista das disciplinas que serão ministradas
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pelo professor; (b) estudo dos docentes que ministraram estas disciplinas nos dois últimos anos; e (c) carga
horária, em sala de aula, desses professores atualmente.". 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 23/05/2020, às 14:12,
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 0918398 e
o código CRC 4C2F2787.
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