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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

ATA 15/2020
 
Aos 19 dias do mês de agosto do ano de 2020, às 14 horas, no ambiente virtual 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 1022057.
Constatada a existência de quórum, a Profª. Aline saudou a todos, informou que a reunião estava sendo
gravada e iniciou a reunião. 1. Apreciação da pauta; A Profª. Aline solicitou as seguintes inclusões nos
informes: 6.3. Relatório Conectividade dos Estudantes da UFPel Processo SEI 23110.019848/2020-12;
6.4. Memorando Questionamentos EG Processo SEI 23110.020737/2020-59; 6.5. Orientações sobre
ofertas de Estágios, TCC e demais componentes ou disciplinas com caráter prático Processo SEI
23110.020921/2020-07; A pauta foi aprovada por unanimidade com as inclusões solicitadas. 2.
Apreciação da Ata 13/2020 (1010801); A ata foi apreciada e aprovada
por unanimidade. 3. Projetos/relatórios/ações de ensino; 3.1. Relatório final de projeto de
ensino Polígrafo de Liderança e Desenvolvimento de Equipes - Coordenadora: Larissa Bolzan - Processo
SEI 23110.015647/2019-11; O Prof. Guilherme Weymar relatou o relatório final, dando parecer favorável,
com a ressalva de que não foi apensada a solicitação de certificados. 3.2. Relatório final de projeto de
ensino Desenvolvimento de Casos para Ensino - Coordenador: Larissa Bolzan - Processo
SEI 23110.000432/2019-97; O Prof. Gabriel Valim relatou o relatório final, dando parecer favorável,
destacando que não foi apensada a solicitação de certificados, e que o relatório foi enviado fora do
prazo. 3.3. Relatório parcial de projeto unificado com ênfase em ensino Ciclo de Atividades
Extracurriculares do Curso de Engenharia Civil - cód. 2716 - Coordenadora: Ângela Azevedo - Processo
SEI 23110.020439/2020-69; O Prof. Sigmar de Lima relatou o relatório parcial do projeto, dando parecer
favorável. 3.4. Ação 10894  em projeto unificado com ênfase em ensino Ciclo de Atividades
Extracurriculares do Curso de Engenharia Civil - cód. 2716 - Coordenadora: Ângela Azevedo - Processo
SEI 23110.013956/2020-81;O Prof. Valmir Risso relatou a ação de ensino, dando parecer favorável à
aprovação. A Profª. Aline propôs que a apreciação dos itens 3.1 a 3.4 fossem apreciados em bloco. Os
processos foram aprovados por unanimidade. 4. Respostas Balanço Semestre Alternativo segundo
discentes do CEng; A Profª. Aline apresentou o compilado das respostas ao formulário do balanço do
semestre alternativo.
(https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zXeR2cT7VohwdXojH4oBxT8CMWkqzsycr9AwjDzqaO4/edit).
A secretária Julia fez o relato das respostas, das quais fez a compilação. A Profª. Aline sugeriu que este
assunto seja levado para a próxima roda de conversa com os coordenadores de cursos e professores do
CEng, com participação do NATE, sugerindo que esta roda de conversa ocorra na próxima semana. Foi
feita uma enquete para definir a data, quinta-feira, 27/08. A Profª. Adriana relatou que foi feito um
questionário com os discentes do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, que teve 52 respostas, em
torno de 47% dos alunos do curso. Foram feitas perguntas sobre qual semestre o aluno está, se o aluno
possui acesso a internet, se tem interesse ou disponibilidade de cursar disciplinas no ensino remoto no
momento, quais disciplinas/atividades complementares (incluindo as do calendário suspenso), se
gostariam que disciplinas com carga horária prática fossem realizadas dentro do período de calendário
remoto (a ser verificado pedagogicamente pelos professores). Além disso, foi aberto um espaço para
sugestões, das quais algumas foram relatadas pela Profª. Adriana. Informou que o questionamento foi feito
para se ter base para elencar as disciplinas para o calendário do próximo semestre. 5. Resposta ao
Memorando-Circular nº 29/2020/PRE/REITORIA - Processo SEI 23110.018614/2020-58; A Profª.
Aline relatou a resposta ao memorando, processo 23110.021011/2020-33, questionando se as turmas
suspensas serão descongeladas, que será enviado às unidades que ofertam disciplinas ao CEng. Relatou,
ainda, as respostas enviadas pela PRE, correspondentes às perguntas feitas, que foram as seguintes:
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I) Neste momento, completamente remota; II) Sim / É possível ofertar disciplinas do 2020/2, desde que as
do 2020/1 já tenham sido ofertadas. É possível criar optativas, desde que as obrigatórias sejam atendidas.
Haverá novo período de matrícula. III) Qual o motivo? Se for pedagógico, seria indicado ofertar mais de
uma turma da mesma disciplina, caso seja possível. IV) Questões relacionadas à carga horária docente,
carga horária mínima ou carga horária de preparação foram encaminhadas a CPPD pelo
Comitê Acadêmico e assim que tivermos resposta, divulgaremos. A seguir, passou-se à análise da planilha
de encargos para a retomada do semestre 2020/1 suspenso. Foi levantado que ainda falta a definição dos
encargos de alguns professores, que estão aguardando definições das instâncias superiores. O assunto de
como realizar essa resposta à PRE foi amplamente discutido pelos membros da Câmara, que em votação
decidiram que será enviado um memorando da Câmara de Ensino. O encaminhamento foi decidido por 8
votos, contra 2 votos de que seria respondido individualmente pelos colegiados. 6.
Informes; 6.1. Suspensão de concursos: Efetivo: vaga Evaldo Soares (Despacho 1018801); Substituto:
vaga Romulo Farias (Despacho 0902113); A Profª. Aline relatou os despachos do COCEPE, informando
sobre a suspensão dos concursos. 6.2. Mostra de cursos 2020 - Processo 23110.020278/2020-11; A Profª.
Aline informou que a Mostra de cursos 2020 será online, devendo ser feito um vídeo apresentando cada
curso, com prazo de envio até 15/09. 6.3. Relatório Conectividade dos Estudantes da UFPel Processo
SEI 23110.019848/2020-12; A Profª. Aline relatou os dados das respostas do CEng, de alunos
matriculados, de quais teriam internet e condições de realizar disciplinas online. O questionário possui as
respostas da unidade e divididas por curso. Solicitou que os coordenadores reiterem para que os alunos
realizem o preenchimento, para que se possa ter o dado mais correto possível. 6.4. Memorando
Questionamentos EG Processo SEI 23110.020737/2020-59; A Profª. Aline relatou o memorando do
curso de Engenharia Geológica, relativo a preocupação com práticas ofertadas de forma remota,
solicitando que seja feita consulta às instâncias superiores. O Prof. Amilcar informou que o
memorando 23110.020921/2020-07 já responde alguns desses questionamentos. 6.5. Orientações sobre
ofertas de Estágios, TCC e demais componentes ou disciplinas com caráter prático Processo SEI
23110.020921/2020-07; A Profª. Aline informou as orientações enviadas pela PRE referente a esses
assuntos. Nada mais havendo a tratar, a Profª. Aline deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu,
Julia Mello dos Santos, lavrei a presente Ata, que, após aprovada, será assinada por mim e pela
Coordenadora da Câmara de Ensino.
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