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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

ATA 19/2020 
 
Aos 23 dias do mês de setembro do ano de 2020, às 14h, 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 1056674, com a participação dos
secretários de colegiados como convidados. 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 pauta
foi aprovada por unanimidade. 2. Ofertas e matrícula Calendário 2020/1; A Profª. Aline iniciou sua fala
abordando os procedimentos de matrícula para o próximo semestre. Esclareceu que a matrícula online será
nos dias 25 a 27/09, e o processamento de matrícula será feito dia 28/09, pelo Cobalto, conforme o índice
de ordenamento de matrícula (IOC). A correção de matrícula será no período de 29/09 a 30/09. O
formulário para correção de matrícula será disponibilizado a todos os alunos via Cobalto no dia 29/09.
Após o fim do período de preenchimento, o formulário será separado por curso, ordenado pelo IOC e
encaminhado aos secretários, que farão as inclusões/exclusões no Cobalto, no módulo correção. Após, será
aberto o formulário de solicitação de matrícula especial (dia 01/10), que será separado pelo curso
pretendido. Em relação aos pré-requisitos, o coordenador do curso no qual o aluno pretende cursar a
disciplina poderá verificar e vetar, se for o caso, pelo aluno não possuir os pré-requisitos (dia 02/10).
Então a Direção Adjunta no dia 03/09 irá compilar os pedidos autorizados, por disciplina, e ordenar para
repassar aos secretários para que no dia 05/10 seja feito o processamento no sistema. Em relação a vagas
disponibilizadas para fora do CEng, a Profª. Aline informou que, após o fechamento das matrículas
especiais do CEng no dia 05/10, será lançado o formulário externo juntamente com as vagas
remanescentes, para serem processadas no dia 06/10. Foi questionada a situação dos prováveis formandos,
e a Profª. Aline destacou que, por estarmos em um período atípico, deverá ser analisado caso a caso pelos
colegiados de cursos. A Profª. Aline informou a necessidade de divisão de vagas de algumas disciplinas
comuns. Em relação a Ciência dos Materiais (22000064), a Profª. Aline informou que contou com a ajuda
do Prof. Rogério Royer para sugestão de divisão, que foi aceita pelos membros: EAS (Turma 73: 15
vagas), EC (Turma 72: 20 vagas, Turma 73: 20 vagas), EProd (Turma 72: 30 vagas), divididas em duas
turmas: Prof. Rubens Camaratta (Turma 72): 50 vagas (atividades assíncronas); Prof. Mateus Meneguetti
Ferrer (Turma 73): 35 vagas (horário 321). Em relação a Estatística Básica (15000447), a Profª. Aline
informou que contou com a ajuda da Profª. Letícia Tonetto, que informou que, após estudo, apresentou
duas propostas de divisão, considerando que será ofertada uma turma com 30 vagas, síncrona. As
propostas foram colocadas em votação e a proposta 1 foi aprovada por maioria com uma abstenção: EC (7
vagas), EE (5 vagas), EProd (4 vagas), ECA (4 vagas), EA (3 vagas), EPet (2 vagas), EIM (2 vagas), EAS
(3 vagas). Em relação a Saúde e Segurança do Trabalho (15000310 e 15000554), o estudo foi feito pelo
Prof. Guilherme Weymar, que informou que a turma tem 50 vagas, e será assíncrona. As duas propostas
foram apresentadas e colocadas em votação. A proposta 2 foi aprovada por maioria com 3 abstenções: EC
(15 vagas), EAS (20 vagas), EA (15 vagas). A seguir, passou-se para o caso de Algoritmos e Programação
(22000294), e Programação de Computadores (22000296). A Profª. Aline relatou que o Prof. Marcelo
Rossi lhe informou que provavelmente o Prof. Christiano Ávila por fazer parte de comissão especial
(NATE) terá uma redução na sua carga de ensino em proposta de regulamentação de encargo no contexto
da Pandemia, ofertando somente uma turma. Após discussão, foi decidido a redução de uma turma de
Algoritmos e Programação e nova configuração de turmas: Cdtec T71 EPet (17) EProd(17) EG(8)
ECA(17) EAS(8) EA(3) e Tiago Primo T72 EIM(9) EC(8) Geop (8) EA(5). A seguir, foram relatados os
casos de Disciplinas com formandos: a Profª. Adriana Manetti informou que irá ministrar a disciplina
Diagnóstico e Controle de Impactos Ambientais (15000316) e também Engenharia Ambiental (15000381);
em relação a disciplina de Administração e Empreendedorismo (15000307) , com uma aluna provável
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formanda do curso de Eng. Civil, foi decidido que se buscará uma disciplina equivalente para que a aluna
curse junto a FAT; já a disciplina Engenharia Econômica (15000405) M71, nova turma, o assunto foi
discutido e as vagas foram separadas da seguinte forma: EC(13)  ECA(13)  EE (4). A seguir, foi tratado o
problema de colisão entre duas disciplinas do terceiro semestre da Engenharia de Produção: Mecânica
Geral (15000403) e Física Básica II (11090033), ambas com horário síncrono na quinta-feira à noite. Após
discussão do assunto, foi definido que o horário de Mecânica Geral passará para os horários 232
e 233. Em relação ao Ofício do CREA, a Profª. Aline relatou a resposta recebida após consulta feita por
discente do curso de Eng. Geológica ao CREA sobre atribuições  profissionais em tempo de pandemia,
com ensino à distância.  Que segundo o e-mail vivemos em uma época de exceção, que não é verdade que
a atribuição estaria sendo afetada pela modalidade de ensino remoto.  A Profª. Aline então comentou que
diversos alunos do curso de Eng. Geológica estão insatisfeitos com a baixa oferta de disciplinas. O Prof.
Amilcar esclareceu que a decisão do colegiado do curso foi de não ofertar a parte prática das disciplinas
no ERE, estando cientes que essa decisão gera uma demanda maior nos semestres seguintes. A seguir,
foram apresentadas as mudanças realizadas no Parecer Normativo sobre o calendário remoto,
processo 23110.023032/2020-93. Foram abordados os seguintes artigos: art. 1º, inciso VII, alínea "a",
alteração do inciso XI, tendo sido publicada uma errata. Foram adicionados também os incisos V a VIII no
art. 2º; art. 4º, inciso III, alíneas a e b do inciso VI do mesmo artigo, incisos III, X, XI, XVII do art. 6º. Foi
esclarecido que as turmas ofertadas no suspenso serão mantidas no sistema acadêmico com o objetivo de
garantir a vaga e o vínculo dos estudantes matriculados. 3. Disciplinas Pós-Graduação Processo
SEI 23110.023057/2020-97 e 23110.022669/2020-62; A Profª. Aline relatou os processos recebidos de
solicitação de criação de disciplinas de pós-graduação. Os pedidos foram analisados e foi solicitado que
seja revisto o programa analítico com relação ao número de horas. Os pedidos foram colocados e
apreciação e aprovados por maioria com cinco votos favoráveis e seis abstenções, condicionados às
adequações. 5. Padronização disciplina Mineralogia Processo SEI 23110.023040/2020-30; A Profª.
Aline informou que, na época do cadastro das caracterizações das disciplinas, foi verificado diferenças
entre as caracterizações constantes nos PPCs de cursos de fora do CEng. Então foi conversado com o Prof.
Adelir, que sugeriu a padronização. A Profª. Aline informou que foi enviado processo via SEI aos cursos
para aceite, tendo em vista que estão em regime de alteração de PPCs. 6. Informes; 6.1 Organização da
padronização da Câmara de Ensino; A Profª. Aline apresentou uma planilha com a padronização de
processos a serem analisados e preenchidos pelos diversos cursos, nos processos de mudanças de PPCs,
com objetivo de organizar e ajudar os Coordenadores. 6.2 Licença Maternidade Processo
SEI 23110.011836/2020-40; A Profª. Aline informou que a licença maternidade da Profª. Rúbia foi
prorrogada por mais 60 dias. 6.3 Afastamento Giovani Cioccari Processo SEI 23110.022763/2020-11; A
Profª. Aline informou o afastamento de saúde do Prof. Giovani, por 180 dias. 6.4. Memorando
NUAAD Processo SEI 23110.014650/2020-42; A Profª. Aline apresentou os termos do Memorando do
NUAAD, que trata das questões de alunos em vulnerabilidade econômica, incluindo indígenas e
quilombolas, no qual são solicitados interlocutores dos cursos, para verificar a quantidade de alunos
indígenas e quilombolas, e o desenvolvimento de ações afirmativas para esses grupos. E como
encaminhamento seria questionado onde temos acesso ao relatório de alunos indígenas e quilombolas dos
Cursos ou Unidade.6.5. Eleições de coordenadores. A Profª. Aline informou que deu tudo certo com a
eleição da EAS via sistema hélios, e que será reaberta a agenda para novas eleições de coordenações, após
finalização da eleição da Reitoria. Devido o adiantado da hora, a Profª. Aline deu por encerrada a reunião.
O ponto de pauta 4 será abordado na próxima reunião. 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.

Documento assinado eletronicamente por ALINE RIBEIRO PALIGA, Chefe, em 30/10/2020, às 13:44,
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 04/11/2020, às 17:20, 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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Referência: Processo nº 23110.023780/2020-76 SEI nº 1060286


