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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

ATA DE REUNIÃO 05/2020 - Extraordinária
Aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de 2020, às 8 horas e 30 minutos, em ambiente virtual Google
Meet, realizou-se a Reunião Extraordinária da Câmara de Pesquisa do Centro de Engenharias, sob a
presidência da Profª. Gizele Gadotti, com o comparecimento dos constantes da lista de presença 0957452,
membros da Câmara e convidados, com a presença dos Professores Érico Correa e Maurizio
Quadro. Constatada a existência de quórum, a Profª. Gizele saudou a todos, informou que a reunião seria
gravada, e iniciou a reunião. 1- Proposta de Programa de Pós-Graduação em Engenharia; A Profª.
Gizele comunicou que a Câmara de Pesquisa foi provocada pela Direção do CEng para iniciar os trabalhos
buscando a criação de um Programa de Pós-Graduação em Engenharia. Informou que, em reunião da
Câmara, foi feito um levantamento de diversos professores pesquisadores que pudessem vir a se interessar
a compor um programa multidiscipinar de Gestão e Engenharia. A seguir, passou a palavra para a
Diretora, Profª. Isabela Andrade. A Profª. Isabela ressaltou a importância de, além de consolidar os
programas já existentes, se desenvolver um novo programa, em Engenharia, de forma mais ampla, para
que docentes pesquisadores possam vir a contribuir dentro da Unidade. A Profª. Gizele informou que os
APCNs seriam para 2021, para entrada em vigor a partir de 2022. Esclareceu que a ideia, em relação a
linhas de pesquisa, é construir algo mais aproximado, mesmo que multidisciplinar. Ressaltou, ainda, a
importância de se estabelecer um diálogo, para que os colegas se conheçam, conheçam suas linhas de
pesquisas e se aproximem, de forma a buscar esta construção. Abriu, então, a palavra para manifestação. O
Prof. Maurizio em sua manifestação ressaltou a importância de, no momento, focar os esforços para a
abertura do Doutorado no Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais (PPGCAmb). Vários
professores se manifestaram no sentido favorável a proposta de um novo curso, porém com receio de que
haja sombreamento ao PPGCAmb. As Professoras Gizele e Isabela esclareceram que o PPGCAmb deve
ser fortalecido, com a busca pela implementação do nível de Doutorado, e que a ideia é de criar um novo
programa que não realize esse sombreamento de áreas já existentes. O Prof. Robson manifestou-se no
sentido de considerar algo muito positivo se buscar mais PPGs, porém expressou seu receio, por estarmos
num momento de corte de recursos para pesquisa e pós-graduação. Em relação a recursos do CEng, a
Profª. Gizele esclareceu que em 2019, não se conseguiu utilizar o recurso disponível para publicações, por
questões de burocracias. Assim, solicitou-se que em 2020 esse recurso seja empregado para
tradução/revisão de artigos para o inglês. Em relação a currículos de professores aptos a participar de um
novo programa de pós-graduação, foi dado o encaminhamento no sentido de que docentes já participantes
de PPGs se aproximem de colegas com menos publicações para auxiliá-los, tendo em vista estimular esses
professores que tenham interesse para participar do novo PPG, mas que necessitem de complementação no
currículo e publicações. Assim, serão buscadas co-orientações e participação de pesquisas e publicações
junto aos programas existentes, além de se buscar a publicação de TCCs relevantes para as áreas. Foi
também levantada a questão de que os professores que já participam de três (3) programas de pós-
graduação estão impossibilitados de participar no momento de um novo PPG. Ainda, foi dado o
encaminhamento de levar o nome/número de docentes efetivamente interessados para a próxima reunião
da Câmara de Pesquisa, e que futuramente esse grupo seja chamado para conversar, e/ou realizar uma
reunião aberta com todo o CEng para tratar do assunto. Os professores participantes da reunião que
manifestaram interesse em colaborar para a construção de um novo PPG foram os seguintes: Bruno Vieira,
Camile Urban, Viter Pinto, Claudia Lemons, Larissa Bolzan e Everton Cavalheiro. 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 11:01, 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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10/06/2020 SEI/UFPel - 0957456 - Ata de Reunião

https://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1095070&infra_sist… 2/2

Documento assinado eletronicamente por GIZELE INGRID GADOTTI, Professor do Magistério
Superior/Adjunto, em 10/06/2020, às 13:49, 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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