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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

ATA 07/2020
Aos quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, às oito horas e trinta minutos, na sala
virtual https://webconf.ufpel.edu.br/b/ali-uum-yuw em decorrência da pandemia de Covid-19, realizou-
se a Reunião extraordinária 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 0957183. Constatada a existência de quórum a Senhora
Presidente deu início a reunião. 1. Apreciação da pauta; A Prof. Aline Ribeiro Paliga solicitou as
inclusões dos seguintes assuntos: 2.2 Ad referendum Ação 9193 em Projeto Unificado ênfase em Extensão
CHAVE MESTRA: Construindo e Potencializando Conhecimento- Coordenadora: Larissa Medianeira
Bolzan – Processo SEI 23110.003958/2020-62– código 1959  - Relator: Guilherme Weymar; 2.3 Ad
referendum Ações 7932 e 7910 em Projeto Unificado ênfase em Extensão Mapeamento de Processos e
Elaboração de Manuais. Secretaria de Fazenda, Prefeitura Municipal de Pelotas- Coordenador: Alejandro
Martins Rodriguez – Processo SEI 23110.014258/2020-01– código 2639- Relator: Aline Paliga; 5. Criação
de optativas:  Processo SEI 23110.012887/2020-99; Após as inclusões a Pauta foi aprovada por
unanimidade. 2. Apreciação Projetos Unificados: 2.1 Ad referendum Ação 8670 em Projeto Unificado
ênfase em Extensão Geos  - Coordenador: Viter Magalhães Pinto - Processo SEI 23110.055559/2019-43 -
código 2067 -  Relatora: Aline Paliga. A Relatora, após a análise da ação em projeto, sugeriu a aprovação
ad referendum à Câmara de Ensino. 2.2 Ad referendum Ação 9193 em Projeto Unificado ênfase em
Extensão CHAVE MESTRA: Construindo e Potencializando Conhecimento- Coordenadora: Larissa
Medianeira Bolzan – Processo SEI 23110.003958/2020-62 – código 1959 - Relator: Guilherme Weymar.
A Profª. Aline justificou passar a relatoria deste tipo de ação, em projeto unificado com ênfase em
extensão para o Prof. Guilherme, pois ela participa da ação. O relator, após a análise da ação em projeto,
sugeriu a aprovação ad referendum à Câmara de Ensino. 2.3 Ad referendum Ações 7932 e 7910 em Projeto
Unificado ênfase em Extensão Mapeamento de Processos e Elaboração de Manuais. Secretaria de
Fazenda, Prefeitura Municipal de Pelotas - Coordenador: Alejandro Martins Rodriguez – Processo SEI
23110.014258/2020-01– código 2639- Relator: Aline Ribeiro Paliga. A relatora, após a análise da ação em
projeto, sugeriu a aprovação ad referendum à Câmara de Ensino. 2.4 Ação 8954 em Projeto Unificado
ênfase em Ensino  Normas para Trabalhos de Conclusão de Curso do CEng  - Coordenador: Renata
Heidtmann Bemvenuti - Processo SEI 23110.007413/2020-25 - código 2467 - Relator: Jorge Manuel
Rodrigues. O relator examinando a presente Ação em Projeto, foi de parecer favorável à aprovação do
mesmo. 2.5. Proposta Projeto Unificado ênfase em Ensino Ciclo de Atividades Extracurriculares do Curso
de Engenharia Civil - Coordenadora: Ângela Azevedo - código 2716 - Processo SEI 23110.013956/2020-
81 - Relatora: Profª Aline Ribeiro Paliga. A relatora examinando a presente Proposta de Projeto Unificado,
foi de parecer favorável à aprovação do mesmo. 2.6. Proposta Projeto Unificado ênfase em
Ensino Confecção de apostilas sobre tópicos especiais em Engenharia Agrícola - Coordenadora: Maria
Laura Gomes Silva da Luz - código 2406 - Processo SEI 23110.014319/2020-22 - Relator: Amilcar
Oliveira  Barum. O relator examinando a presente Proposta de  Projeto Unificado foi de parecer favorável
à aprovação do mesmo. Após, os Senhores membros da Câmara de Ensino aprovaram por unanimidade, os
relatos e os respectivos pareceres referente as Ações e as Propostas de Projetos. 3. Ofertas Calendário
Alternativo. A Senhora Coordenadora da Câmara de Enino trouxe para apreciação, as seguintes
solicitações de oferta de disciplinas: Processo SEI 23110.014374/2020-12- Referente a solicitação da
oferta da disciplina  Agricultura de Precisão para o Curso de Agronomia/FAEM - Em consulta a Profª
Gizele Ingrid Gadotti a mesma foi de acordo em aceitar a oferta de 5 vagas. Aprovado por
unanimidade. Processo SEI 23110.048653/2019-46 - Referente a solicitação da oferta da disciplina
Mecânica Geral I, com natureza 2ha teóricas e 1ha exercício para o Curso de Engenharia dos Materiais -
Em consulta com os professores e a opinião dos mesmos, foi de que não tem condições de ofertá-la na
modalidade remota emergencial. Aprovado por unanimidade. Processo SEI 23110.013515/2020-80 -
Referente a solicitação da oferta da disciplina Desenho Técnico, com natureza 2ha teóricas e 2ha
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práticas para o Curso de Agronomia/FAEM  –  A Coordenadora da Câmara de informou que
conforme Normativa 12/2020/COCEPE, não é possível a oferta de componentes curriculares com carga
horária prática. Aprovado por unanimidade. A Profª. Aline iniciou a divisão de vagas para as turmas
mistas do Calendário Alternativa. Trouxe sugestões, com a devida proporção já adotada no semestre
suspenso 2020/1. Após discussões foi aprovada a divisão com número de vagas em
parenteses: Disciplina Legislação aplicada à Engenharia (15000312): vagas para os cursos EProd (38) e
EC(10) e caso necessite 2 vagas reservadas para EIM (1) e ECA(1); Disciplina Eletrotécnica (15000427):
exclusiva EG(20), mas provavelmente com interessados na especial; Disciplina Cálculo A (15000341):  4
vagas por curso, pelo índice de ordenamento; Disciplina Saúde e Segurança do Trabalho (15000554):
vagas para EA(9) e Disciplina Saúde e Segurança do Trabalho (15000310): vagas para os cursos EAS(14) 
e EC(7); Disciplina Estatística Básica (15000447): disponibilizar vagas para os cursos com ofertas no
suspenso EProd (11) EA (7) EAS(11) e EC(11); Disciplina Cálculo Numérico e Aplicações (15000391):
reservar para os formandos informados pelos Coordenadores e demais vagas para os cursos que possuem
em seu currículo (1 vaga para 6 cursos); Alunos com reserva de vaga: 12103694 FERNANDA LUZ DE
FREITAS (EG), 11105094 GUILHERME REICKOW (EProd), 17102697 GEORGIA SOUTO (EProd) e
13103615 SÉRGIO ALCIR VALIN PEREIRA JÚNIOR (EProd). Após, as sugestões de ofertas de
disciplinas, foram aprovadas por unanimidade. O Prof. Rogério Royer solicitou a palavra para relatar a
situações de alunos que estavam em Estágio Curricular antes da pandemia, porém assim que iniciou a
pandemia foi enviado por meio do COBALTO a todos os alunos manifestando a suspensão completa dos
estágios, no entanto, disse que recebeu o questionamento de um aluno de como validar seu estágio,
ressaltou que o aluno não se manifestou sobre o envio do e-mail encaminhado pelo Curso e não pediu para
continuar o estágio e caráter de exceção. Informou que são quatro casos, dois informaram que iriam fazer
de forma remota, para os quais foi aberto processo para PRE, a qual autorizou e, os outros dois estão
fazendo em empresas em ações ao COVID 19. Então, para esse aluno que não pediu a continuidade do
estágio, foi-lhe informado que poderia ser validade por motivo da suspensão dos estágios. 4.
Matrícula Calendário Alternativo. A Profª Aline Paliga demonstrou rapidamente sobre sua sugestão
para o processo da matrícula no Calendário Alternativo falando a respeito do preenchimento dos
fomulários de correção de matrícula, formulário de matrícula especial, conforme apresentação. Para maior
detalhamento do processo de matrícula a Professora sugeriu uma nova reunião agendada para a próxima
quarta-feira pela manhã com Coordenadores e Secretários, sugestão aprovada por unanimidade. Finalizou
apresentando um vídeo com as instruções de matrícula no CEng. Nada mais havendo a tratar, a Profª Aline
Ribeiro Paliga deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Laureci Lane Araujo Silva, lavrei a
presente Ata, que, após aprovada, será assinada pela Coordenadora da Câmara de Ensino.

Documento assinado eletronicamente por ALINE RIBEIRO PALIGA, Chefe, em 11/07/2020, às 09:36,
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