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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
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ATA DE REUNIÃO 12/2020
 

Aos oito dias do mês de setembro 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
1009771, membros da Câmara. Constatada a existência de quórum, a Profª. Gizele saudou a todos,
informou que a reunião seria gravada, e iniciou a reunião. A Profª Gizele Solicitou a inclusão na pauta
item 3.3. Proposição do projeto de pesquisa - Gestão da qualidade de madeiras de florestas plantadas para
produção de celulose e papel - Coordenador Prof. Gabriel Valim - Código 3303 - 23110.021941/2020-
97. 1- Apreciação das atas: Ata 10/2020 (1009772)  e Ata 11/2020 (1033251- SEI CEng). Foram
aprovadas em bloco e por unanimidade. 2 - Apreciação de aprovação ad referendum de
projetos/ações/relatórios/solicitações de prorrogação. A Profª. Gizele sugeriu a apreciação em bloco
dos projetos (itens 2.1 a 2.9), o que foi aceito pelos membros. A seguir, fez os relatos dos projetos
aprovados. 2.1. Ação -  Conhecer as tecnologias 4.0 usadas para prevenção de acidentes de
trabalho do projeto intitulado Conceitos da Industria 4.0 na prevenção de acidentes do trabalho , código de
projetos unificados 2753, que possui como coordenador a Profa. Renata Benvenuti 23110.012653/2020-
41; 2.2. Ação 9732 - Realizar estudo sobre os Processos de Ensino, de Aprendizagem e de Avaliação
no Ensino Superior, do Projeto CHAVE MESTRA: Construindo e Potencializando Conhecimento -
código 1959, cuja coordenadora é a professora Larissa Medianeira Bolzan 23110.003958/2020-
62; 2.3. Proposição do projeto de pesquisa - Exploração de Computação Aproximada e Armazenamento
Aproximado para Sistemas de Codificação de Vídeo Energeticamente Eficientes - Coordenadora Prof.
Daniel Palomino - Código 3468 - 23110.021331/2020-93; 2.4. Proposição do projeto de
pesquisa - Aproveitamento de resíduos agrícolas para produção de painéis de partículas orientadas (OSB)
com madeira de Pinus elliottii e adição de nanofibrilas de celulose - Coordenadora Profa. Érika Ferreira -
Código 3546 - 23110.021944/2020-21; 2.5. Relatório final de projeto de pesquisa - Componente de
recomendação para suporte a tomada de decisão em programas de pós-graduação - Coordenador Prof
Tiago Primo - Código 9353 - 23110.020457/2020-41; 2.6. Relatório final de projeto de
pesquisa - Prospecção e desenvolvimento de protocolos para avaliações de exposição a vibrações
ocupacionais em usuários de veículos automotores - Coordenador Prof Luiz Franz - Código
9145 - 23110.020133/2020-11; 2.7. Relatório final de projeto de pesquisa - Levantamento da exposição
ao ruído ocupacional em empresas na região sul do Rio Grande do Sul - Coordenador Prof Luiz Franz -
Código 9144 - 23110.020124/2020-11; 2.8. Relatório final do projeto de pesquisa - Tópicos Avançados
em Modelação do Comportamento de Estruturas  , código 8093, Coordenador Prof. Jorge Manuel Vieira
Borges Lourenço Rodrigues - 23110.021442/2020-08; 2.9. Proposição do projeto de
pesquisa - PROPOSTA PARA A CERTIFICAÇÃO EM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE
AGROINDÚSTRIAS - Coordenador Prof. Humberto Vianna - Código 3447 - 23110.021360/2020-55; Os
itens 2.1 a 2.9 foram apreciados e aprovados por unanimidade. 3 - Apreciação de aprovação de
projetos/ações/relatórios/solicitações de prorrogação. A Profª. Gizele sugeriu a apreciação em bloco
dos projetos (itens 3.1 a 3.3), o que foi aceito pelos membros. A seguir, fez os relatos dos
projetos. 3.1. Relatório final de projeto de pesquisa - Avaliação da evolução dos danos e defeitos em
sementes de soja em diferentes condições de armazenamento - Coordenadora Profa Gizele I Gadotti -
Código 10325 - 23110.021305/2020-65; 3.2. Prorrogação do projeto de pesquisa - Qualidade fisiológica
de Tachigali myrmecophila e outras espécies amazônicas quanto a tolerância à dessecação e ao
comportamento do armazenamento de sementes: ciclos de hidratação descontínua na germinação de
sementes - Coordenadora Profa. Gizele Ingrid Gadotti - Código 3544 - 23110.025726/2019-
21; 3.3. Proposição do projeto de pesquisa - Gestão da qualidade de madeiras de florestas plantadas para
produção de celulose e papel - Coordenador Prof. Gabriel Valim - Código 3303 - 23110.021941/2020-
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97; Os itens 3.1 a 3.3. foram apreciados e aprovados por unanimidade. 4 - Encaminhamento de CH nos
projetos unificados com ênfase em pesquisa; Profa. Gizele comentou sobre o email da direção sobre o
tema e o demonstrou no sistema cobalto para dirimir dúvidas dos colegas o que serão repassados ao
colegiado pelos seus representantes. 5 - Assento no Conselho Consultivo do Fundo Patrimonial do
CEng; Profa. Gizele trouxe o tema solicitado pelo Fundo Patrimonial do CEng e o nome desta Câmara a
ser indicado será a do prof Tiago Primo. Também foi solicitado pelos colegas uma apresentação do Fundo
Patrimonial em reunião aberta da Câmara de Pesquisa no dia 20/10/2020 as 8h30m via webconferencia. 6
- Exigência de forma de financiamento para recebimento de PROAP; Profa. Gizele comentou sobre a
nova exigência de forma de financiamento para recebimento do PROAP  e o demonstrou no sistema
cobalto para dirimir dúvidas dos colegas o que serão repassados ao colegiado pelos seus representantes. 7 -
Edital de revisão e tradução de artigos em inglês - 23110.012689/2020-25; foi apreciado e também
discutido que a maior demanda veio em tradução e não revisão e com isso entrou-se em discussão essa
problemática dentro do CEng e com isso foi encaminhado que essa discussão terá ponto de pauta em uma
próxima reunião. Os professores que tiveram suas solicitações de revisão contempladas foram os
seguintes: Ádamo Araújo, Gizele Gadotti, Larissa Bolzan. Os professores que tiveram suas solicitações de
tradução contempladas foram os seguintes: Gizele Gadotti, Ádamo Araújo, Larissa Bolzan, Rafael
Beltrame, Aline Paliga, Claudia Lemons, Tirzah Siqueira, Isabela Andrade. 8. Informes: Não houve
informes. Nada mais havendo a tratar, a Professora Gizele agradeceu a presença de todos e encerrou a
reunião, da qual, para constar, a mesma, lavrou a presente ata, que, após aprovada, vai assinada
eletronicamente pela Coordenadora, Professora Gizele Ingrid Gadotti.

Documento assinado eletronicamente por GIZELE INGRID GADOTTI, Chefe, em 16/11/2020, às
18:30, 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 1023051 e
o código CRC 1894CCE9.
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