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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

ATA DE REUNIÃO 07/2020
 
Ao primeiro dia do mês de outubro do ano de 2020, às 10h, na sala virtual 
https://webconf.ufpel.edu.br/b/ang-9zh-atj, reuniu-se a Câmara de Extensão da referida unidade, com o
comparecimento dos constantes na ata de presença 1064179, sob a presidência da Profª. Ângela Azevedo,
com a ausência justificada dos professores Darci Gatto, Daniela Tisot e Fernanda Risso. Constatada a
existência de quórum, a Coordenadora da Câmara de Extensão saudou a todos, informou que a reunião
estava sendo gravada, e, de imediato, iniciou a reunião. 

PAUTA:

1. Apreciação da ata 06/2020 (1038628); A ata foi apreciada e aprovada por unanimidade.

2. Projetos/ações/relatórios:

2.1. Proposição de projeto ênfase em extensão Laboratório de Análise de Desempenho e Desenvolvimento
de Estruturas e Materiais (LADDEM) - cód. 3673 - Coordenador: Prof. Hebert Rossetto -
Processo 23110.024683/2020-09; A Profª. Ângela solicitou a exclusão deste item de pauta, pelo projeto ainda
estar na CIP, não ter sido ainda tramitado para a unidade.

2.2. Relatório final de projeto VIII Semana Acadêmica do Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária 
- cód. 1906 - Processo 23110.022731/2020-16; O prof. Amilcar relatou o relatório final do projeto, dando
parecer favorável à aprovação, destacando que por conta da pandemia, o evento não ocorreu, apenas a
organização do mesmo. O relatório foi apreciado e aprovado por unanimidade.

2.3. Cancelamento de projeto - JAEP - Jornada Acadêmica do Curso de Engenharia de Produção -
cód. 2525 - Processo 23110.008741/2020-49; A Profª. Ângela relatou o pedido de cancelamento do projeto,
tendo em vista a inviabilidade de se realizar o evento de forma presencial, devido à pandemia de Covid-19.
O pedido de cancelamento foi trazido à Câmara a título de informe.

3. Assento no Conselho Consultivo - Fundo Patrimonial do CEng – indicação de nome;

A Profª. Ângela informou que a Câmara de Extensão tem direito a um assento no Conselho Consultivo
do Fundo Patrimonial do CEng, com mandato de dois anos, e trouxe o assunto para discussão dos membros.
O nome indicado foi o da Profª. Aline Tabarelli.

4. Informes.

A Profª. Ângela informou que tem recebido questionamentos de colegas que desejam criar projetos
e programas de extensão. Relatou que conversou sobre o assunto com a Ana Carolina, da PREC, que
informou que há tutoriais no site da PREC sobre a criação de programas e projetos. Solicitou que os
membros da Câmara repassem a informação a seus pares, considerando sobretudo a iminente
curricularização da extensão, para que seja incentivada a criação de programas e projetos.

O Prof. Amilcar ressaltou que o Fundo Patrimonial, da forma como está posta, seria equivalente aos alunos
solicitando recursos para as Semanas Acadêmicas, logo, ressaltou que a Reitoria deveria padronizar o
entendimento, pois entende que há um problema na situação do Fundo Patrimonial como atualmente
constituída. A Profª. Ângela comentou que irá levar o assunto para discussão com a Direção do CEng.
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Nada mais havendo a tratar, a Profª. Ângela agradeceu a participação de todos, e deu por encerrada a reunião,
da qual, para constar, eu, Julia Mello dos Santos, lavrei a presente ata, que, após aprovada, vai assinada por
mim e pela coordenadora da Câmara de Extensão. 

Documento assinado eletronicamente por ANGELA AZEVEDO DE AZEVEDO, Chefe, em 05/11/2020,
às 14:40, 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 JÚLIA MELLO DOS SANTOS, Auxiliar em Administração,
em 06/11/2020, às 17:16, 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?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1064180 e
o código CRC 22E33842.
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