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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

ATA 05/2020
Aos 08 dias do mês de maio do ano de 2020, às catorze horas, no ambiente virtual 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 0940044, com os
convidados: Prof. Valmir Risso (Coordenador Adjunto do Curso da Engenharia de Petróleo) e  Prof.
Gabriel Valim (Coordenador Adjunto do Curso de Engenharia Industrial Madeireira) e com a presença da
Profª. Adriana Manetti (Coordenadora do Curso da Engenharia Ambiental e Sanitária). Constatada a
existência de quórum a Senhora Presidente deu início a reunião. A Profª. Aline colocou em apreciação a
participação dos professores Valmir Risso e Gabriel Valim, que estão em processo de assumir as
coordenações dos cursos de Engenharia de Petróleo e Engenharia Industrial Madeireira, respectivamente.
As participações dos professores foram aprovadas por unanimidade. 1. Apreciação da pauta;  A pauta foi
colocada em apreciação e aprovada por unanimidade. 2. Apreciação Projetos de Ensino Ad
Referendum: 2.1 Projeto de Ensino Grupo de Estudos Geologia Forense - código 2283 - Coordenador:
Camile Urban - Processo 23110.011559/2020-75 - Relator: Tiago Primo; 2.2 Ações de ensino em projeto
unificado Engenharia de Produção de Petróleo - código 2531 - Coordenador: Forlan Almeida  -
Processo: 23110.011512/2020-10 - Relator: Aline Paliga; A Profª. Aline Paliga relatou as aprovações ad
referendum (itens 2.1 e 2.2), tendo em vista a urgência de tramitação durante pandemia Covid 19, e propôs
que a apreciação fosse em bloco. Os ad referendum foram apreciados e aprovados por
unanimidade. Apreciação Projetos de Ensino: 2.3 Relatório Final  Feira de Marketing Aplicado   -
Coordenador: Larissa Medianeira Bolzan - Processo 23110.055995/2018-31 - A Profª. Letícia Tonetto
relatou o relatório final do projeto, dando parecer favorável. Informou que não foi enviada no processo a
solicitação de certificados. O relatório final foi aprovado por unanimidade. 3. Proposta Calendário
Alternativo Processo 23110.011375/2020-13; A Profª. Aline passou a palavra aos membros para que se
manifestem. Houve ampla discussão do assunto pelos membros, e foram manifestadas diversas dúvidas
sobre como serão ministradas as disciplinas EAD. O Prof. Marcelo Rossi deu a sugestão de que sejam
realizadas atividades que permitam aos alunos manterem vínculo realizando trabalhos junto à
Universidade, como oficinas em projetos de ensino e extensão, não sendo vinculado a nenhuma disciplina.
Os demais Coordenadores não manifestaram sugestões de seus Colegiados para envio à PRE. O Prof.
Guilherme trouxe algumas questões operacionais quanto à oferta de disciplinas remotamente, como
plataformas indicadas, gravações, infraestrutura de conexão e auxílio de tutores. Todas as dúvidas seriam
encaminhadas para à PRE por seu Colegiado. 4. Ofertas Calendário Alternativo; As ofertas dos cursos
foram amplamente discutidas pelos membros. Diversos cursos ainda estão realizando reuniões e
verificando junto aos seus colegiados, foram manifestadas questões como limite de duas disciplinas por
professor, e limite de alunos atendidos pelas disciplinas, o que não contempla todos os alunos atualmente
matriculados nos cursos, incluindo alunos ingressantes. A Profª. Aline ressaltou que o prazo interno do
CEng para envio das ofertas é até o dia 15/05, e será feita uma reunião da Câmara de Ensino
posteriormente a reunião do Conselho do CEng para fechamento das ofertas. O Prof. Amilcar ressaltou
que seu Colegiado concordou com a proposta e decidiu ofertar optativas em sua grande maioria. Estas
disciplinas como são novas, talvez fossem ofertadas com código de Tópicos Especiais em Engenharia
Geológica (15000177), com no máximo 3 diferentes conforme reunião 23110.011667/2020-48. O Prof.
Sigmar informou que seu Colegiado irá aguardar maiores definições do Calendário Alternativo e do futuro
dos próximos semestres para assim decidirem sobre a oferta de disciplinas. O Colegiado está aflito com a
transição de currículo e o destino dos próximos semestres. Ressaltou que não estão claras questões como a
entrada de alunos em 2021/1. Talvez ofertará somente as disciplinas de tccs e de extensão conforme
processo 23110.011952/2020-69. A Profª. Adriana informou que seu Colegiado deliberou em
reunião 23110.011276/2020-23 sobre as ofertas. Questionou sobre o cancelamento das ofertas do
calendário suspenso e sobre o número de alunos nas turmas. A Profª. Aline explicou que o semestre será
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zerado, a não ser que a Unidade indique algumas disciplinas que continuaram na modalidade EAD e
que migrarão para o calendário alternativo (pode ser o caso de tccs e estágios). A Profª. Aline solicitou que
estas disciplinas que migrarão sejam enviadas para o e-mail da Direção Adjunta. Já a consulta feita sobre
número mínimo de alunos, não há, segundo a Pró-Reitora. A Profª. Ariane informou sobre o deliberado em
reunião de Colegiado, algumas disciplinas serão ofertadas em 12 semanas e não em 6 semanas conforme
processo 23110.011216/2020-19. O Prof. Marcelo informou que no primeiro módulo estariam planejando
disciplinas mais lúdicas e no segundo módulo, estariam planejando oficinas conforme processo
23110.012237/2020-43. A Profª. Merielen informou que em seu Colegiado deliberou em
reunião 23110.011227/2020-91 sobre as ofertas. O Prof. Tiago informou que em seu Colegiado deliberou
em reunião 23110.012615/2020-99 e divulgou os dados do questionário realizado para análise dos
condições dos alunos do curso. O Prof. Romulo informou que em seu Colegiado e mais um professor
convidado em que deliberou as disciplinas que poderiam ofertar. O Prof. Guilherme informou que
deliberou sobre as ofertas na reunião de Colegiado conforme processo 23110.011646/2020-22. Também
informou que realizou questionário para análise dos condições dos alunos. O Prof. Jorge informou que fez
uma consulta aos professores por e-mail e já possui algumas respostas e que fará reunião de Colegiado em
breve para aprovação. A área da Representação Gráfica realizou reunião conforme
processo 23110.012135/2020-28. A Coordenadora Letícia informou as ofertas do NUB e ressaltou o
projeto de ensino Pré-Cálculo que será desenvolvido pelo grupo.  Já a reunião que deliberou sobre as
disciplinas de Matemática foi conforme processo 23110.011782/2020-12. O Prof. Marcelo Rossi informou
que haverá edital para tutorias em breve segundo à Pró-Reitoria. 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 14:11,
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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