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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

ATA DE REUNIÃO 04/2020 
 

Aos doze dias do mês de maio do ano de 2020, às 8 horas e 30 minutos, via webconferência, devido à
pandemia de Covid-19, 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 0945531,
membros da Câmara. Constatada a existência de quórum, a Profª. Gizele saudou a todos, informou que a
reunião seria gravada, e iniciou a reunião. A pauta foi aprovada por unanimidade. 1- Apreciação das
atas 02/2020 (0899363) e 03/2020 (0935469); A ata 02/2020 foi colocada em apreciação e aprovada após
pequenas correções, por unanimidade. A ata 03/2020 foi apreciada e aprovada por unanimidade. 2 -
Projetos/ações/relatório/prorrogação de pesquisa aprovados ad referendum: 2.1 - Projeto de
pesquisa - Engenharia de Produção de Petróleo - Coordenador Prof Forlan Almeida - Código 2531 -
Processo 23110.011512/2020-10; 2.2 - Projeto de pesquisa - Desenvolvimento de Amostradores Passivos
para Monitoramento da Qualidade do Ar - Coordenador Prof Cícero Coelho - Código 2392 -
Processo 23110.009942/2020-63; 2.3 - Projeto de pesquisa - Distribuição de fertilizantes na linha em
função do tipo de dosador, velocidade, nivelamento longitudinal e transversal - Coordenador Roger
Spagnolo - Código 2725 - Processo 23110.012059/2020-51; 2.4 - Projeto de pesquisa - Estudo de
Máquinas Elétricas Síncronas Auto-Excitadas - Coordenador Carlos Guilherme da Costa Neves- Código
2669 - Processo 23110.011514/2020-09; 2.5 - Ação de pesquisa - Projeto  Projeto Higienizador Eco-Mãos
- Ações de pesquisa 7851 e 7858 Estudo acerca do custo e produção do Higienizador Eco-Mãos
e Desenvolvimento de Recurso para o reuso de água em Higienizador Eco-Mãos, Coordenadora Isabela
Andrade - Código 2628 - Processo 23110.010320/2020-88; 2.6 - Relatório final de projeto de
pesquisa - Modelagem geofísica da porção sul da Bacia do Paraná (Brasil - Uruguai - Argentina) -
Coordenadora Ana Carolina Oliveira dos Santos - Código 6097 - Processo 23110.009544/2020-47; 2.7 -
Relatório final de projeto de pesquisa - Algoritmo para cinética difusiva de nêutrons - uma abordagem
semi-analítica com controle legítimo de erro - Coordenador Marcelo Schramm - Código 7365; Cumprido
parcialmente mas finalizado em 2019; - Processo 23110.011781/2020-78; 2.8 - Prorrogação de projeto
de pesquisa - Estudos Aplicados em Ciências Ambientais - Coordenadora Tirzah Siqueira - Código
10280- Licença maternidade; - Processo 23110.011963/2020-49; 2.9.- Relatório final de projeto de
Pesquisa - GEOLOGIA E RECURSOS MINERAIS DO COMPLEXO GABRÓICO DO DOMÍNIO
CANINDÉ, FAIXA SERGIPANA, SE - código: 9526 - Coordenador Viter Pinto -
Processo 23110.011346/2020-43; 2.10. Proposta de projeto Análise ambiental e recuperação de
ambientes aquáticos contaminados com metais pesados por técnicas avançadas de biorremediação -
Coordenador Prof Robson Andreazza - cód. 2677 - Processo 23110.011876/2020-91; A Profª. Gizele
relatou os projetos/ações/relatórios/solicitações de prorrogação aprovados ad referendum. As aprovações
ad referendum foram apreciadas em bloco e aprovadas por unanimidade. 3. Proposição do projeto de
pesquisa - Mapeamento de florações de cianobactérias usando imagens de satélite em um importante
manancial de abastecimento de água no município de Pelotas, RS - Coordenador Prof Hugo Guedes - cód.
2737 - Processo 23110.012068/2020-41 Desacordo com indicação de alunos do CEng; A Profª. Gizele
relatou o projeto, que teve parecer desfavorável. O Prof. coordenador do projeto questionou diversos dos
apontamentos feitos no parecer (documento 0943040). Em relação às parcerias, o Prof. retirou do projeto
no seu preenchimento do projeto. Posteriormente, incluiu também uma aluna do CEng, do curso de Eng.
Civil. Considerando as modificações realizadas pelo professor coordenador, o projeto foi novamente
colocado em apreciação e aprovado por unanimidade. Em relação à obrigatoriedade de se inserir alunos do
CEng nos projetos, foi discutido que será exigido que haja pelo menos um aluno do Centro (de
Graduação) inserido no projeto, com virtude de incentivar a participação dos discentes do CEng na
iniciação científica. Após discussão do assunto pelos membros da Câmara, o encaminhamento foi
aprovado com 7 votos favoráveis e um voto contrário. Foi encaminhado, também, que as exigências dos
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pareceres de projetos sejam discutidas mais detalhadamente como ponto de pauta na próxima reunião. 4.
Solicitação de proposta de Programa de Pós-graduação - Portaria (0938430)  A Profª. Gizele
apresentou um levantamento feito de diversos professores do CEng que teriam um enquadramento para
este programa de pós-graduação. Sugeriu que seja feita uma reunião extraordinária com estes professores
para discussão sobre o assunto. O tema foi amplamente discutido pelos membros da Câmara, foi sugerido
inicialmente se convidar estes professores, e posteriormente se abrir para os demais professores do CEng,
para quem tenha interesse em participar deste programa de Pós-Graduação, ambas com a participação da
Diretora do CEng. Na reunião aberta, será convidado o Professor Flávio Demarco, Pró-Reitor de Pesquisa,
Pós-Graduação e Inovação. Foi discutida a forma de melhor se integrar os docentes do CEng, no aspecto
pesquisa, publicações e pós-graduação. Foi dado o encaminhamento de, portanto, duas reuniões
extraordinárias, nas datas de 26/05 e 23/06, respectivamente. O encaminhamento foi aprovado por
unanimidade. 5. Informes: 5.1 Memorando questionando exigência da ALM em pesquisa na Bacia da
Lagoa Mirim (23110.006966/2020-61) - resposta do COCEPE. A Profª. Gizele leu o despacho 0936485,
com os questionamentos do Conselho do Centro de Engenharias ao COCEPE. Informou que ainda não
houve resposta oficial do COCEPE no referido processo. 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 09/06/2020, às 10:59, 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, Chefe, em 10/06/2020, às
13:47, 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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