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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

ATA Nº 11/2020 - CCE
Aos dezessete dias do mês de julho do ano de 2020, às oito horas e trinta minutos, na sala virtual
(https://webconf.ufpel.edu.br/b/isa-dwx-kx3), reuniu-se o Conselho do Centro de Engenharias,
ordinariamente, convocado e presidido pela Professora Isabela Fernandes Andrade, Diretora do Centro de
Engenharias, com as presenças dos seguintes Conselheiros: Profª Aline Ribeiro Paliga, representante da
Câmara de Ensino, Prof. Amilcar Oliveira Barum, representante do Curso de Engenharia Geológica, Profª.
Angela Azevedo de Azevedo, representante da Câmara de Extensão, Profª. Ariane Ferreira Porto Rosa,
representante do Curso de Engenharia de Produção, Prof. Ádamo de Sousa Araújo, representante dos
Programas de Pós-Graduação Lato Sensu, Profª. Adriana Gonçalves da Silva Manetti, representante do
Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, Profª. Cláudia Fernanda Lemons e Silva, representante dos
docentes junto ao CCE, Prof. Jorge Manuel Vieira Borges Lourenço Rodrigues, representante do Curso de
Engenharia Civil, Profª. Leticia Tonetto, representante do NUB, Prof. Guilherme Jahnecke Weymar,
representante do Curso de Engenharia Agrícola, Profª. Gizele Ingrid Gadotti, representante da Câmara de
Pesquisa, Prof. Gabriel Valim Cardoso, representante do Curso de Engenharia Industrial Madeireira, Prof.
Sigmar de Lima, representante do Curso de Engenharia de Controle e Automação, Prof. Marcelo Lemos
Rossi, representante do Curso de Engenharia Eletrônica, Prof. Robson Andreazza representante do
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciências Ambientais, Prof. Valmir Francisco Risso,
representante do Curso de Engenharia de Petróleo, Prof. Felipe Martins Marques da Silva, representante
do Curso de Geoprocessamento, os representantes dos Técnicos, Rafael Eicholz Rutz e Laureci Lane
Araujo Silva por Ricardo Ripoll de Medeiros e os representantes dos discentes, Mariana Figueira Machado
e George Coutinho Lima. Ausência justificada do Técnico Giusepe Stefanello. Constatada a existência de
quórum, a Senhora Presidente do Conselho do Centro saudou a todos, e de imediato passou-se à ordem do
dia. ITEM 1. Apreciação da pauta. A Senhora Presidente do CCE solicitou as seguintes inclusões de
pauta: 1. Participação do Prof. Guilherme Höher Trindade na reunião, atual Coordenador Adjunto e
provável Coordenador Pro tempore do Curso de Engenharia Civil; 2. Apreciação da indicação de
Coordenador Pro tempore do Curso de Engenharia Civil; 3. Inclusão de Informe sobre o prédio do
CEng/Alfandega. Colocada em votação, a pauta com as inclusões foi aprovada com uma abstenção. ITEM
2. Apreciação da ata nº 10/2020 (0987287). A Senhora Presidente manifestou que não recebeu sugestões
de alteração por e-mail referente a Ata em apreciação. Colocada em votação, a Ata foi aprovada com uma
abstenção. ITEM 3. Apreciação de solicitação de participação de docente em Regime de DE em
atividades esporádicas, remuneradas ou não. 3.1. Profª. Gizele Ingrid Gadotti - Processo
SEI 23110.017733/2020-93. A Senhora Presidente fez o relato da solicitação da Profª Gizele Ingrid
Gadotti, referente ao convite do Centro Acadêmico Maria Eulália da Costa Agronomia UTFPR - Campus
Dois Vizinhos para participar como palestrante no I Simpósio Online de Agronomia - Palestra Agricultura
de Precisão, no dia 28/07/20, com duração de 1h. Tendo em vista que os documentos previstos na
Resolução COCEPE nº 46/2015 foram apensados ao processo, a Presidente encaminhou a aprovação
da participação da Profª, Gizele Ingrid Gadotti como palestrante no I Simpósio Online de
Agronomia. 3.2. Profª. Marília Lazarotto - Processo SEI 23110.017419/2020-19. A Senhora Presidente fez
o relato da solicitação da  Profª Marilia Lazarotto referendo ao convite para participar como presidente do
comitê científico do XII Encontro Nacional sobre Substratos para Plantas (ENSub 2020) que, em função
da epidemia do COVID-19, ocorrerá de forma totalmente remota, por meio de videoconferências entre os
dias 20 e 23 de outubro de 2020. Tendo em vista que os documentos previstos na Resolução COCEPE nº
46/2015 foram apensados ao processo, a Presidente encaminhou a aprovação da participação da Pofª
Marilia Lazarotto como: 1) membro do comitê científico do congresso, avaliando resumos; 2) como
moderadora das apresentações orais; 3) no envio de trabalhos para correção de revisores de outras
instituições apoiadoras; 4) na organização das sessões de apresentação e; 5) como ouvinte das palestras
apresentadas entre os dias 20 e 23 de outubro de 2020, de forma remota, no XII Encontro Nacional sobre
Substratos para Plantas (ENSub 2020). Colocados em votação, Os Senhores Conselheiros aprovaram com
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uma abstenção as participações das docentes nas atividades. ITEM 4. Apreciação da nova composição
do NDE do Curso de Engenharia Geológica - Processos SEI 23110.017106/2020-52 
, 23110.017616/2020-20 e 23110.017814/2020-93. A Senhora Presidente relatou que, em 03/07/2020, o
Colegiado do Curso de Engenharia Geológica encaminhou para apreciação do Conselho do Centro a nova
composição do NDE do Curso. Conforme Ata do Colegiado de 10/07/2019 (0990600), o Colegiado do
Curso de Engenharia Geológica apreciou em reunião a recomposição. Disse, ainda, que a Direção recebeu
um Memorando da Coordenação do Curso de Engenharia Geológica (0996068), que em atendimento ao
pedido de substituição da Profª. Camile Urban como membro do NDE, o Colegiado do Curso, em reunião
realizada em 08/07/2020, aprovou o nome da Profª. Paola Arab para substituí-la. Tendo em vista os
documentos encaminhados à Direção, foi elencada a nominata a ser apreciada pelo Conselho: Prof.
Amilcar Oliveira Barum - Coordenador em Exercício; Prof. Adelir José Strieder; Prof. Alexandre Felipe
Bruch; Profª. Angélica Cirolini; Prof. Antonio Carlos Ramos; Prof. Leandro Fagundes; Profª. Paula Bruno
Arab. A partir disso, a Profª. Isabela encaminhou parecer favorável a nova composição do NDE do Curso
de Engenharia Geológica, com a necessidade de apensar a ata com a nominata completa da composição. O
Prof. Amilcar Barum ratificou a nominata dos membros do NDE do Curso. Após, estando a composição
de acordo com a Resolução nº 22/2018, os Conselheiros aprovaram com cinco (5) abstenções a nova
composição do NDE. ITEM 5. Apreciação do formulário para solicitação de concurso para professor
substituto - Curso de Engenharia de Petróleo,  Vaga afastamento Prof. Rômulo Henrique Batista de
Farias, Processo SEI 23110.007958/2020-31. A Senhora Presidente relatou que o formulário foi apreciado
pelo Colegiado do Curso de Engenharia de Petróleo e pela Câmara de Ensino. Após, a Presidente
encaminhou pela aprovação do Formulário com alteração no item 8.1. Em votação, os Conselheiros
aprovaram com uma abstenção o formulário com a alteração sugerida. ITEM 6. Apreciação da Agenda
de Reuniões do CCE (0998144). A Senhora Presidente colocou em apreciação a agenda de Reuniões do
Conselho do Centro para esse período de Calendário Alternativo, sugerida com as seguintes datas: 31/07,
14/08, 28/08 e 11/09, a serem realizadas nas sextas-feiras, às 08:30, a cada duas semanas, intercaladas com
as reuniões da Câmara de Ensino. Sugestão aprovada por unanimidade. ITEM 7. Apreciação dos
Regimentos Internos dos Laboratórios. A Senhora Presidente fez os seguintes relatos dos pareceres
exarado pela Comissão dos Laboratórios do CEng. 7.1. Laboratórios de  Engenharia Ambiental e de
Energia - Processo SEI 23110.016178/2020-82. A Comissão de Laboratórios do CEng após análise, foi de 
parecer desfavorável ao regimento apresentado pelo Laboratório de Engenharia Ambiental e de
Energia. Justificativa: O regimento do Laboratório de Eng. Ambiental e de Energia deve adequar-se ao
Regimento Interno dos laboratórios do CEng e a Portaria de Regulamentação nº 115, de 16 de outubro de
2019 (Art.° 1 do modelo enviado no Memorando-Circular nº 3/2020/CENG); Também não constam no
regimento itens importantes sobre horários de funcionamento (Art.°18 do modelo) e política de descarte de
resíduos (Art.° 22, 23 e 24 do modelo). A Presidente encaminhou devolver o processo à Coordenação do
Laboratório, solicitando ajustes conforme parecer da Comissão. 7.2. Laboratório de Bioenergia - Processo
SEI 23110.017393/2020-09. A Comissão de Laboratórios do CEng, após análise, foi de  parecer favorável
com correções ao regimento apresentado pelo Laboratório de Bioenergia. Correção a ser feita: O parágrafo
do Art. 1 deve ter o formato justificado. A Presidente encaminhou parecer favorável ao Regimento, com a
necessidade de ajuste conforme parecer da Comissão. 7.3. Laboratórios de Propriedades Físicas da
Madeira, de Propriedades Mecânicas da Madeira, de Climatização de Materiais, Xiloteca e de Anatomia
da Madeira - Processo SEI 23110.017396/2020-34. A Comissão de Laboratórios do CEng, após
análise, foi de parecer favorável regimentos apresentados pelos laboratórios de Propriedades Físicas da
Madeira (0993644), Propriedades Mecânicas da Madeira (0993646), Climatização de Materiais
(0993647), Xiloteca (0993648) e Anatomia da Madeira (0993650). A Presidente encaminhou parecer
favorável aos Regimentos citados, conforme parecer da Comissão de Laboratórios do CEng.7.4.
Laboratórios de Química da Madeira e de Celulose e Papel - Processo SEI 23110.017488/2020-14.  A
Comissão de Laboratórios do CEng, após análise, foi de parecer favorável aos regimentos apresentados
pelos laboratórios de Celulose e Papel (0994581) e de Química da Madeira (0994576). A Presidente
encaminhou parecer favorável aos Regimentos citados, conforme parecer da Comissão de Laboratórios do
CEng. Ainda em resposta ao questionamento da Conselheira Profª Claudia Fernanda Lemons e Silva sobre
a composição da Comissão de Laboratórios, informou que a Comissão ficou assim constituída:  Prof.
Mateus Beck Fonseca (Presidente), Profª. Renata Heidtmann Bemvenuti - Titular, Técn. Rodrigo Ávila de
Castro - Titular, Acad. Carlos Eduardo Peuker Fagundes - Titular, Profª Aline Tabarelli - Suplente, Técn.
José Carlos Nornberg Hirdes - Suplente, Acad. Larissa Bergamini Santos - Suplente. Após, os Senhores
Conselheiros aprovaram com três (3) abstenções os relatos e os respectivos pareceres da Comissão de
Laboratório do CEng. ITEM 8. Apreciação da proposta de edital para a criação de novos laboratórios
na Unidade - Processo SEI 23110.012514/2020-18. A Senhora Presidente se reportou a reunião anterior,
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em que foi deliberado o encaminhamento de enviar aos Conselheiros, por e-mail (0998527), o link da
proposta do Edital para a criação de laboratório, com prazo para envio de sugestões até o dia 12/07/2020
para construção do edital junto ao CCE. Foram recebidas dos Professores: Gizele Ingrid Gadotti
(0998531 e 0998807), Ariane Ferreira Porto Rosa (0998537), Valmir Francisco Risso (0998538),
Guilherme Jahnecke Weymar (0998539) e Claudia Fernanda Lemons e Silva (0998541). Após ampla
discussão, a Conselheira  Profª Ariane Ferreira Porto Rosa em sua fala disse que as sugestões deveriam ser
encaminhadas à Comissão de Laboratórios para fazer uma compilação dos dados recebidos com  propostas
A e B, caso o Conselho discorde, convocar uma reunião extraordinária para tratar desse ponto com a
presença da Comissão. A Conselheira Profª Gizele Ingrid Gadotti também sugeriu ver com a PROPLAN
que tipo de laboratórios poderiam ser implementados no 1001, bem como recursos que podem ser
utilizados. O Conselheiro Prof. Gabriel Valim Cardoso, em sua manifestação no chat, registrou
que quando estão falando de espaço físico, a grande restrição é de área construída, como é o próprio caso
do Curso de Engenharia Industrial Madeireira, que ainda luta para instalar equipamentos que estão
parados. Entretanto, ao mesmo tempo, na Conde de Porto Alegre o CEng tem a disposição uma área física
enorme que deveria ser pensada por esse Conselho como estratégica para o futuro do Centro.
O Conselheiros Prof. Valmir Francisco Risso manifestou-se no sentido de alertar para as dificuldades de
alguns cursos em oferecer aos seu alunos o que consta em seus PPC, principalmente no que diz respeito à
infraestrutura, citou em especial a situação crítica da Engenharia de Petróleo e fez a sugestão de que os
Conselheiros sejam sensíveis a esse problema, finalizou sugerindo que o Edital possa ser justo e
democrático e assim garantir a todos os cursos uma disputa em condições de igualdade e caso isso não seja
possível, que seja definido cota de 50% do espaço físico e dos recursos financeiros para atender as
demandas dos cursos que ainda não tenham conseguido oferecer nenhum laboratório específico aos seus
alunos, os quais constam em seus PPCs e foram aprovados em todas as instâncias da Universidade.
Finalizou dizendo que o Curso perdeu a chance de ter um laboratório financiado pela Petrobrás em função
da falta de espaço físico para sua implementação. A Senhora Presidente falou sobre o retorno da Petrobras
e o projeto 1001. Com relação ao Edital da Agência Nacional de Petróleo, manifestado pelos Conselheiros
Valmir Francisco Risso e George Coutinho Lima, a Presidente informou que no dia 04/10/2018 foi
enviado ao Gabinete Reitor, o Despacho n. 393 de 23 de março de 2018, publicado no DOU, no qual foi
indeferida a solicitação de credenciamento da Unidade de Pesquisa, Laboratório de Avaliação de Rocha
Geradora de Petróleo e Carvão, tendo em vista o não atendimento de forma satisfatória aos requisitos
estabelecidos no Regulamento Técnico ANP n. 07/2012, ressaltando que o espaço físico foi um dos
motivos para o indeferimento conforme apontado pelo Prof. Giovane Matte Cioccari por e-mail, muito
embora não tenha sido o único motivo. O Prof. Valmir afirmou que seu relato não foi uma crítica
e agradeceu os esforços feitos pela Direção à época na busca de espaço físico para a implementação do
Laboratório. Sobre o prédio 1001, disse que não foi feito nenhum projeto  por parte de equipe da
PROPLAN e pela Unidade. O que existe é que, no meio do ano passado, foi procurada por um aluno que
gostaria de desenvolver o seu TCC junto ao Curso de Engenharia Civil e indicou essa necessidade
da Unidade, quando o aluno aceitou o desafio de desenvolver uma proposta a partir do seu Trabalho de
Conclusão de Curso. A previsão para a conclusão da proposta é setembro de 2020 e será apresentada ao
Conselho do Centro. Disse que a proposta foi elaborada com base nos resultados de um formulário, em
que foram levantadas as demandas da comunidade do Centro de Engenharias. Após ampla discussão, os
Senhores Conselheiros aprovaram, com uma abstenção, a retirada de pauta desse item e que se encaminhe
à Comissão para fazer a compilação dos dados recebidos. Que a Direção traga informações da PROPLAN
sobre que tipo de laboratórios poderiam ser implementados no 1001; recursos que podem ser utilizados;
proposta de projeto para o prédio do 1001 para dar subsídios à Comissão e após, retornar ao CCE. ITEM
9. Apreciação da indicação da Coordenação Pro tempore do Curso de Engenharia Civil - Processo
SEI 23110.017977/2020-76. A Senhora Presidente informou que, diante do término do mandato da
coordenação do curso de Engenharia Civil no final de julho, o Colegiado do Curso se reuniu no dia
16/07/2020 e decidiu pela condução Pro tempore do Prof. Guilherme Höher Trindade para Coordenador e
do Prof. Klaus Machado Theisen para Coordenador Adjunto do Curso, até que seja possível realizar a
eleição para a Coordenação. A Presidente encaminhou parecer favorável a condução Pro tempore dos
Professores Guilherme Höher Trindade e Klaus Machado Theisen para a Coordenação do Curso de
Engenharia Civil. O Conselheiro Prof. Valmir Francisco Risso alertou para o Despacho Numov 0987174,
o qual informa que os mandatos Pro tempore têm vigência de 60 dias (2 meses). A Senhora Presidente
informou que consultou ao Gabinete do Reitor como proceder a respeito do término de mandatos de
Conselheiros durante o período de pandemia e que foi solicitada a prorrogação dos mandatos de membros
que seriam finalizados em junho de 2020. Em resposta, o Gabinete do Reitor manifestou o seguinte:
"cumpre informar que a manutenção dos mandatos para além de seu prazo regimental precisará ser
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formalizado como Pro tempore para que se mantenha a validade formal de seus atos e ações
representativas. Contudo, recomenda-se que sejam conduzidas eleições, para todos os cargos e
representações tanto quanto possível, a medida que os setores julgarem que os meios eletrônicos forem
suficientes para executar os procedimentos sem prejuízo em relação a forma como estes seriam realizados
presencialmente". Colocado em votação, os Senhores Conselheiros aprovaram por unanimidade a
indicação Pro tempore dos dos Professores Guilherme Höher Trindade e Klaus Machado Theisen para a
Coordenação do Curso de Engenharia Civil. ITEM 10. Informes. 10.1. Resposta da PRPPGI e
da PROGIC sobre os cursos de Pós-Graduação da Unidade - Processo SEI 23110.015500/2020-56. A
Presidente trouxe ao conhecimento dos Senhores Conselheiros as seguintes respostas:
O Curso de Engenharia de Biossistemas EAD, está ativo. Produção Industrial Madeireira, está
desativado por jamais ter funcionado, mesmo tendo sido aprovado na Instituição e, Gestores Regionais de
Recursos Hídricos encontra-se Ativo, sob a responsabilidade do Prof. Robson Andreazza. Também foi
informado que o Curso de Engenharia de Biossistemas - EAD é que está em funcionamento atualmente, já
que foi transformado de presencial em à distância em 2014. A forma presencial foi desativada. Quanto ao
que foi perguntado sobre a Unidade SEI PPGEngbio, foi informado que deveria haver algum equívoco,
pois não há Programa de Pós-Graduação assim nominado. Considerando os despachos
NPG 0982420 e 0985726, foi solicitada a exclusão das Unidades no SEI denominadas Esp_PIM e
PPGEngBio. 10.2. Projeto da Marcenaria, Estufas e Serraria do CEng/Conde de Porto Alegre -
Processo SEI 23110.026924/2018-21. A Presidente informou que  no dia vinte e seis de junho a
Direção reiterou a solicitação de informações sobre a finalização dos projetos relacionados à obra da
serraria, marcenaria e estufas, vinculadas ao Curso de Engenharia Industrial Madeireira, do Centro de
Engenharias. Em três de julho a PROPLAN disponibilizou  as vigas de baldrame dimensionadas para o
projeto. Em quatorze de julho foi feito novo despacho, solicitando informações sobre a previsão de início
da execução do projeto. No dia dezesseis de julho, em contato com o Sr. Renato Brasil, Superintendente de
Infraestrutura, foi informada que a SUINFRA já está preparada para focar nessa obra e que estão sendo
finalizadas entre membros da SUINFRA e da PROPLAN algumas definições pendentes para o início da
obra. 10.3. Pintura externa do prédio do CEng/Cotada - Processo SEI 23110.050778/2018-55. Também
informou que a limpeza da fachada do prédio ocorreu entre os dias seis e dez de julho e que no dia dez de
julho foi lançada uma enquete para que a comunidade auxiliasse na escolha das cores a serem utilziadas na
pintura externa da edificação. Com 52,5% (436 respondentes), a opção 4 foi escolhida, nas cores cinza
claro (maior parte) e cinza escuro (detalhes).  10.4. Prédio da Alfândega/CEng (1000690). Com relação
esse prédio, a Presidente trouxe a informação de que considerando os documentos  apesentados no Oficio
n. 35 - SAGRES (0902108) - Laudo Técnico da limpeza, higienização e desinfecção bacteriologica dos
reservatórios e rede de distribuição, bem como relatório das análises de Água do prédio do
CEng/Alfandega, a PROPLAN considera apto a serem retornadas as atividades nas instalações
hidrossanitárias. Ainda informou que, após a realização da pintura externa do prédio pela SUINFRA, a
empresa operadora do terminal portuário propõe a realização de intervenção artística, como a realização de
um Meeting de Grafitti, o que pode ser encaminhado junto à PREC. 10.5. Esclarecimentos sobre
Orçamento. O Conselheiro Técn. Rafael Rutz, na qualidade de Chefe do Núcleo Administrativo do CEng,
relatou que foi transferido ao CEng até o momento aproximadamente 50% do valor recebido em 2019. Foi
utilizado, até o momento, em torno de 30% do recebido. Em questionamento ao  SOR/PROPLAN sobre a
questão orçamentária, foi informado que, caso o CEng necessite, pode solicitar a abertura de crédito para
recurso que pretenda empenhar e que podem ser considerados os valores da matriz 2019 como referência
em 2020. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente deu por encerrada a reunião, da qual, para
constar, eu, Laureci Lane Araujo Silva, lavrei a presente Ata. Em 17 de julho de 2020.
 

Documento assinado eletronicamente por ISABELA FERNANDES ANDRADE, Diretora, Centro de
Engenharias, em 16/08/2020, às 18:11, 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 LAURECI LANE ARAUJO SILVA, Secretária, Centro de
Engenharias, em 17/08/2020, às 11:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0988455 e
o código CRC F8E3CF81.

Referência: Processo nº 23110.016901/2020-23 SEI nº 0988455
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