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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

ATA DE REUNIÃO 08/2020
 

Aos catorze dias do mês de junho 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
0987781, membros da Câmara, com a presença do Prof. Érico Correa, e com o professor Tiago
Primo como convidado. Constatada a existência de quórum, a Profª. Gizele saudou a todos, informou que
a reunião seria gravada, e iniciou a reunião. A Prof. Gizele solicitou a apreciação da participação do Prof.
Tiago Primo como convidado, por ser o novo representante do curso de Geoprocessamento, porém, ainda
não saiu a nova portaria. Os membros concordaram por unanimidade. A Profª. Gizele solicitou a inclusão
de pauta de um item: Relatório final de projeto de pesquisa Caracterização Geomecânica de Maciços
Geológicos da Metade Sul do Estado do Rio Grande do Sul  - Coordenadora: Paola Arab -
Processo 23110.017710/2020-89 (item 3.2.) A pauta foi aprovada por unanimidade com a inclusão
solicitada. 1- Apreciação das atas: Ata 6/2020 (0945861) e Ata 7/2020 (0996756); A ata 06/2020 foi
apreciada e aprovada por maioria com uma abstenção. A ata 07/2020 foi apreciada e aprovada por maioria
com duas abstenções. 2 - Apreciação de aprovação ad referendum de
projetos/ações/relatórios/solicitações de prorrogação; A Profª. Gizele relatou as aprovações ad
referendum, e solicitou que a apreciação fosse em bloco. 2.1. Ação 8635 - Acessibilidade espacial em
espaços abertos urbanos: o caso do calçadão de Pelotas do Projeto de Extensão "NEPEA - Núcleo de
Ensino, Pesquisa e Extensão em Acessibilidade", código unificado 596 - Processo 23110.012647/2020-
94; 2.2. Ação 9175 - Levantamento das dificuldades dos Ingressantes do Projeto de Ensino
"Acompanhamento de Ingressantes (PAI)" código unificado 3002 - Processo 23110.015951/2020-93; 2.3.
Relatório final de projeto - Caracterização de aspectos fisiológicos e separação de sementes
esverdeadas de soja ,  código COCEPE 8897 - Processo 23110.016863/2020-17; 2.4 Relatório final de
projeto - Teste rápido de vigor de sementes de fabáceas pelo etanol por meio de equipamento adaptado,
código COCEPE 10022 - Processo 23110.016853/2020-73; 2.5. Projeto Ênfase em Pesquisa ECOS:
Estação de Computação e Ordenamento Simbólico  - cód. 2970 - Coordenador: Prof. Reginaldo Tavares -
Processo: 23110.014579/2020-06; 2.6. Projeto Ênfase em Pesquisa Modelagem Multi-física de Máquinas
Elétricas - cód. 3124 - Coordenador: Carlos Guilherme Neves - Processo 23110.015472/2020-77; 2.7.
Projeto Ênfase em Pesquisa Uso de sistema de ozonização e fotocatálise para o tratamento de efluentes
Hospitalares e Agroquímicos - cód. 2249 - Coordenador: Prof. Maurízio Quadro -
Processo 23110.014262/2020-61; 2.8. Projeto Ênfase em Pesquisa Uso de ozônio na conservação e
processamento de grãos  - cód. 2312 - Coordenador: Prof. Maurizio Quadro -
Processo 23110.014235/2020-99; 2.9. Projeto Ênfase em Pesquisa Programa de Acompanhamento de
Egressos (PAE) - cód. 3001 - Coordenador: Prof. Maurizio Quadro - Processo 23110.014257/2020-
59; 2.10. Projeto Ênfase em Pesquisa Modelagem computacional com aplicações  - cód. 3189 -
Coordenador: Prof. Marcelo Schramm - Processo 23110.016739/2020-43; As aprovações ad referendum
(itens 2.1 a 2.10.) foram aprovadas por unanimidade. 3. Novos projetos/ações: 3.1. Projeto Ênfase em
Pesquisa Levantamento do impacto da pandemia em profissionais Engenheiros - cód. 3222 -
Coordenadora: Gizele Gadotti - Processo: 23110.017487/2020-70; A Profª. Gizele relatou o projeto, que
teve parecer favorável. 3.2. Relatório final de projeto de pesquisa Caracterização Geomecânica de
Maciços Geológicos da Metade Sul do Estado do Rio Grande do Sul  - Coordenadora: Paola Arab -
Processo 23110.017710/2020-89; A Profª. Gizele relatou o relatório, que teve parecer favorável. Os itens
3.1 e 3.2 foram apreciados em bloco e aprovados por unanimidade. 4. Critérios para seleção de bolsas de
pesquisa; A Profª. Gizele relatou os critérios exigidos pela PRPPGI, conforme edital 01/2020 (0929372).
Dentre esses itens, comentou a limitação do professor a duas bolsas, bem como a verificação da pontuação
do currículo Lattes no último quadriênio. Destacou que podem ocorrer erros, como não entrar a pontuação
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de orientações ou co-orientações, ou contabilizar erroneamente o Qualis de publicações. Informou também
que em casos de pesquisadoras que foram beneficiárias de licença maternidade ou licença adotante seriam
beneficiadas. Esclareceu também que foi estabelecido que os professores devem escolher apenas uma área
para concorrer. Após, abriu a palavra aos membros para discussão. O Prof. Tiago questionou sobre
limitação de se participar de grupos de pesquisa. A Profª. Gizele esclareceu que a limitação que há,
conforme CAPES, é de um professor poder participar de no máximo de três programas de pós-graduação.
O assunto foi amplamente discutido pelos membros da Câmara, e será discutido entre os pares para que
seja levado como forma de sugestões de melhorias à Coordenação de Pesquisa da PRPPGI. 5.
Informes: 5.1. Memorando-Circular nº 4/2020/CPESQ/PRPPGI/REITORIA - Orientações para
atividades de pesquisa durante estado de calamidade pública em Pelotas (0993608); A Profª. Gizele
relatou o Memorando da PRPPGI, que determina que "Ficam suspensas todas as atividades de pesquisa
da UFPel realizadas presencialmente em laboratórios ou trabalhos de campo, com exceção daquelas
consideradas atividades essenciais, enquanto durar o estado de calamidade pública decretado pela
Prefeitura Municipal de Pelotas e permanecer a região em bandeira Vermelha, de acordo com a
classificação adotada pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul.", com exceções de projetos
diretamente ligadas ao combate ao Covid, e aquelas atividades nas quais ocorram perdas irreversíveis caso
haja interrupção. Foi solicitada a definição do calendário de reuniões da Câmara para o próximo semestre,
e foi proposto o seguinte calendário: 28/07 - reunião extraordinária com Glênio Jr - Engenharia e
patentes; 11/08 - reunião ordinária; 25/08 - reunião extraordinária com Indeorum; 08/09 - reunião
ordinária; 22/09 - reunião extraordinária com Prof. Odir Dellagostin (FAPERGS). O calendário foi
colocado em votação e aprovado por unanimidade. Nesse ponto de pauta, foram definidas também ações a
serem realizadas nos próximos meses, como a realização do café com pesquisa online, coordenado pela
Prof. Larissa Bolzan. 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 11/08/2020, às 10:04, 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 11/08/2020, às
17:52, 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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