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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

ATA DE REUNIÃO 02/2020 
Aos 07 dias do mês de maio do ano de 2020, às 9:00 h, na sala virtual  https://webconf2.ufpel.edu.br/
b/diu-d7q-pf4, reuniu-se a Câmara de Extensão da referida unidade, com o comparecimento dos
constantes na lista de presença 0937655, sob a presidência da Profª. Diuliana Leandro. Constatada a
existência de quórum, a Coordenadora da Câmara de Extensão saudou a todos e, de imediato, iniciou a
reunião. A pauta da reunião foi aprovada por unanimidade. 1. Apreciação da ata 01/2020 (0937413); A
ata foi colocada em apreciação e aprovada por maioria com uma abstenção. 2. Apreciação de
aprovação ad referendum de parecer de ação de extensão em projetos de ensino: A Profª. Diuliana
relatou que a Direção se reuniu com a coordenação das Câmaras de Ensino, Pesquisa e Extensão, quando
da entrada de todos os projetos para o sistema de projetos unificados. Ressaltou que cabe ao coordenador
da Câmara analisar os projetos com ênfase em extensão, e separar as ações de ensino e pesquisa, para
solicitar parecer nas respectivas Câmaras, assim como receber para análise e fazer o parecer das ações de
extensão em projetos com ênfase em ensino e pesquisa. 2.1. Projeto: Grupo de Estudo do CENG: Projeto
Exatas Diversidades Afro Indígena Código: 2463 - Título da ação: Divulgação dos Cursos do CEng e
do PAVE nas escolas públicas de Ensino Médio de Pelotas - Código das ações: 7258 e 7259 -
Coordenador: Gilson Simoes Porciúncula - Processo 23110.008312/2020-71; 2.2. Projeto: Estruturação do
Laboratório de Automação Industrial Código: 2500 - Título da ação: Avaliação de Sistemas de
Acionamento de Estruturas Hidráulicas - Código da ação: 7329
- Coordenador: Gilson Simoes Porciúncula - Processo 23110.008315/2020-13; 2.3. Projeto: Construção de
um veículo autônomo submarino com foco na otimização hidrodinâmica - Código: 2517 - Título da ação:
Divulgação da Construção de um veículo autônomo submarino com foco na otimização
hidrodinâmica Código da ação: 7368 - Coordenador: Sigmar de Lima - Processo: 23110.008270/2020-
79; 2.4. Projeto NETGeo - cód. 2579 - Ação: 7592 - Título: Divulgar os produtos gerados e
proporcionar trocas de experiências no Projeto Núcleo de Estudos de Tecnologias em Geociências –
Coordenadora: Angélica Cirolini - Processo 23110.009400/2020-91; A Profª. Diuliana relatou as ações de
extensão em projetos com ênfase em ensino, que tiveram parecer favorável, e propôs que a votação fosse
em bloco. O ad referendum das ações foi colocado em apreciação e aprovado por
unanimidade. 3. Apreciação de aprovação ad referendum de parecer de ação de extensão em projeto
de pesquisa: 3.1. Título do projeto: Compostagem de resíduos sólidos de baixo custo como tecnologia
social para segurança alimentar e geração de renda - Código: 2465 - Título da ação: Capacitação dos
moradores sobre segregação de resíduos e compostagem - Código da ação: 7156 - Coordenador: Érico
Kunde Correa - Processo 23110.008050/2020-45; A Profª. Diuliana relatou as ações de extensão em
projetos com ênfase em pesquisa, que tiveram parecer favorável. O ad referendum das ações foi colocado
em apreciação e aprovado por unanimidade. 4. Apreciação de aprovação ad referendum de substituição
de coordenador de projeto/programa: 4.1. Projeto de Extensão - cód. 1778, intitulado Precificação dos
Serviços da EPROD-  Processo 23110.007885/2020-88; 4.2. Programa de Extensão - cód. 113,
intitulado Empresa Junior da Engenharia de Produção - Processo 23110.007886/2020-22; A Profª.
Diuliana relatou os processos de substituição de coordenação em projeto/programa, nos quais é exigido
um parecer da unidade para se dar andamento. Os ad referendum foram colocados em apreciação e
aprovados por unanimidade. 5. Novos projetos/ações: 5.1. Proposta TERCEIRA SEMANA
ACADÊMICA DO CURSO DE ENGENHARIA ELETRÔNICA - cód. 1957 -
Coordenador: Elmer Penaloza - Processo 23110.000708/2020-71; A Profª. Diuliana relatou o projeto,
esclareceu que o coordenador informou que não haverá recursos financeiros envolvidos, tendo em vista
que não há ainda uma instrumentação oficial da UFPel. Informou que o projeto teve parecer
favorável. 5.2. Aprovação do ad referendum da proposta Higienizador Eco-Mãos, cód. 2628 -
Coordenador: Isabela Andrade - Processo: 23110.010320/2020-88; A Profª. Diuliana relatou o projeto,
destacou que foi publicizado, inclusive em jornais locais, pois é uma das ações realizadas pela UFPel no
combate ao Covid-19. O projeto teve parecer favorável, bem como, também pareceres favoráveis das

https://webconf2.ufpel.edu.br/b/diu-d7q-pf4


08/06/2020 SEI/UFPel - 0937656 - Ata de Reunião

https://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1073216&infra_sist… 2/3

ações de ensino e pesquisa. 5.3. Projeto Programa de incentivo à disseminação da Ergonomia e
Segurança em empresas da Região Sul do Rio Grande do Sul - cód. 979 - Coordenador: Luis Franz -
Processo 23110.011116/2020-84; A Profª. Diuliana relatou o projeto, no qual houve uma inconsistência
em relação às datas junto à Fundação Delfim Mendes da Silveira. Informou que foi solicitado um
esclarecimento ao Núcleo de Convênios e à PREC, e que a PREC regularizou a vigência do
projeto. 5.4. Novas ações 8173 e 8180 no Projeto Programa de Treinamento Técnico do Laboratório
de Agrotecnologia - cód. 1383 - Coordenadora: Gizele Gadotti - Processo 23110.009523/2020-21; A
Profª. Diuliana esclareceu que se trata de um projeto que está promovendo lives duas vezes por semana, e
que portanto estão sendo inseridas novas ações toda semana. As ações tiveram parecer favorável. A Profª.
Diuliana colocou a apreciação dos processos do item 5 em bloco, e os processos foram aprovados por
unanimidade. 6. Renovação do Projeto Programa de apoio ao desenvolvimento, inovação e
competitividade no setor da construção civil da Região Sul do Rio Grande do Sul. Cód. 13; A Profª.
Diuliana relatou a renovação do projeto, que possui recursos envolvidos, e houve a troca da FAU para a
Fundação Delfim Mendes da Silveira. A Profª. Ângela relatou o projeto, que teve o pedido de extensão da
vigência do projeto até setembro de 2024. A renovação foi colocada em apreciação e aprovada por maioria
com uma abstenção. 7. Eleição para representantes docentes - áreas profissionalizante e
básica: Processo 23110.047724/2019-93; A Profª. Diuliana relatou que o edital foi aprovado na última
reunião da Câmara de Extensão do ano de 2019. A inscrição para representantes se ocorreu de forma
física, na semana anterior à paralisação das atividades presenciais. Portanto, foi emitida uma errata no
edital, e por ter somente uma chapa inscrita, composta pelos professores Aline Tabarelli e Hebert Rossetto,
a eleição foi realizada através de formulário online. A Profª. Diuliana agradeceu a participação dos
professores e deu boas vindas a eles junto à Câmara. 8. Relatório da extensão no âmbito do Centro de
Engenharias; Tendo em vista a Câmara ter sido recentemente recomposta, a Profª. Diuliana preparou
documentos (0942104 e 0942113) sobre a extensão dentro do CEng, e apresentou aos membros. 9.
Calendário de reuniões da Câmara - 2020; A Profª. Diuliana apresentou a proposta de calendário de
reuniões da Câmara para o ano de 2020 (documento 0939195). Foi sugerida a alteração da reunião de
outubro, que constou erroneamente como 01/11/2020, sendo a data correta 01/10/2020. A proposta de
calendário foi colocada em apreciação com a alteração solicitada, e aprovada por unanimidade. 10. Troca
de coordenação da Câmara; A Profª. Diuliana relatou que tem sido a coordenadora da Câmara por 4
anos, constando de dois mandatos e um período pró-tempore. Informou que está se desligando da Câmara
de Extensão, por motivos de saúde. Ressaltou a necessidade de ser realizada a eleição interna de um
Coordenador e um Coordenador Adjunto. Informou, ainda, que está se colocando à disposição para
auxiliar, nesse período de transição, a esclarecer dúvidas e dar o suporte necessário aos membros.
Esclareceu, também, que são atividades inerentes ao Coordenador da Câmara, a participação do Conselho
do CEng, bem como a participação no Conext (Conselho de Extensão da UFPel). Informou que as
reuniões do Conext ocorrem a cada dois meses. Ainda, ressaltou que outra atividade inerente ao
Coordenador da Câmara é a coordenação dos Projetos Integradores. Se colocou à disposição de
permanecer como coordenadora deste projeto até o final do ano de 2020, mas pede que o novo
coordenador da Câmara seja o coordenador adjunto deste projeto em 2020, e, após, assuma a coordenação
do mesmo. Colocou, então, a palavra à disposição para verificar o interesse dos membros em assumir a
Coordenação da Câmara. A Profª. Fernanda Risso comunicou que pediu o seu desligamento da Câmara de
Extensão dentro do colegiado de seu curso (Eng. de Petróleo), mas que ainda não foram indicados novos
membros para representação do curso junto à Câmara. A Profª. Diuliana agradeceu a todo o seu tempo na
Câmara de Extensão, e relatou que foi um grande aprendizado. As professoras Ângela Azevedo e Aline
Tabarelli se colocaram à disposição para serem, respectivamente, coordenadora e coordenadora adjunta.
As professoras foram eleitas por unanimidade pelos membros. 11. Convite ao Prof. Marcelo Rossi para
falar sobre a curricularização da extensão no curso de Engenharia de Controle e Automação; A
Profª. Diuliana agradeceu a participação do Prof. Marcelo na reunião e colocou a palavra à disposição do
professor, para falar sobre a experiência do curso de Engenharia de Controle e Automação. O Prof.
Marcelo informou que o curso criou disciplinas, como atividades curriculares, chamadas de Atividades
Curriculares de Extensão I a V, similares às de TCC. O objetivo é que os alunos comecem de forma
progressiva a entender como funciona a extensão dentro da universidade. Na primeira atividade de
extensão, o aluno se registra no Cobalto, e procura um professor que seja coordenador de um projeto de
extensão, e participa do projeto. Ao final do semestre, é solicitado ao professor coordenador um atestado
da participação do aluno, o que gera a aprovação na disciplina, e já contabiliza como horas de extensão
para fins de atividades complementares necessárias ao final do curso. Informou, ainda, que não há
restrição de onde o aluno possa se envolver em projetos de extensão, podendo ser feita dentro e fora do
colegiado de curso, na UFPel, ou até mesmo em instituições externas, nacionais e internacionais. 12.
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Informes: 12.1. Parecer da PREC sobre projetos de extensão que de forma significativa atinjam a
comunidade externa - Processo 23110.054731/2019-41 (Despacho 0843192); A Profª. Diuliana relatou o
despacho da PREC constante no referido processo, ressaltando, principalmente, a necessidade de uma
maior divulgação dos projetos, para que atinjam o máximo possível a comunidade externa. 12.2. Reunião
das Câmaras com a CIP; A Profª. Diuliana relatou que desde o segundo semestre do ano de 2019, vêm
sendo realizadas reuniões com a PREC/CIP. Havendo algumas pendências ainda sem resolução,
principalmente no que se trata à falta de instrumentalização da universidade em relação às Semanas
Acadêmicas. Relatou também que no início de março foi ministrada uma capacitação presencial pela
servidora Ana Carolina Nogueira, da PREC/CIP, para esclarecer sobre o cadastro de projetos no
Cobalto. 12.3. Nova tramitação de projetos unificados - Memorando Circular nº 2/2020/CEng -
Processo 23110.009565/2020-62; A Profª. Diuliana relatou os termos do Memorando, enviado à
comunidade do CEng em 01/04/2020. Foi decidido por se dar um trâmite uniforme aos projetos das três
câmaras, tendo em vista que todos os projetos passaram a ser tramitados pelo sistema de projetos
unificados. Comunicou também que o coordenador da Câmara necessita de um diálogo com a Direção,
para a tramitação dos projetos no Cobalto. 12.4. Memorando enviado à CIP sobre projetos cadastrados
errados no sistema - Processo 23110.010747/2020-86; A Profª. Diuliana relatou que trata-se de mais uma
pendência que ainda não foi resolvida junto à PREC. Citou como exemplo um projeto do Prof. Tillmann,
que foi cadastrado erroneamente como extensão, mas era de ensino (ainda na época em que somente a
extensão estava dentro dos projetos unificados). Esses projetos cadastrados de forma errada ainda não
possuem como serem excluídos do sistema, o que gera um acúmulo de projetos na lista, dificultando a
tramitação e verificação de todos os projetos da unidade. Nada mais havendo a tratar, a Profª. Diuliana
agradeceu a participação de todos, e deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Julia Mello dos
Santos, lavrei a presente ata, que, após aprovada, vai assinada por mim e pela coordenadora da Câmara de
Extensão. 

Documento assinado eletronicamente por ANGELA AZEVEDO DE AZEVEDO, Chefe, em 05/06/2020,
às 20:24, 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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