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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

ATA 20/2020
 
Aos 05 dias do mês de outubro do ano de 2020, às 13h30min, 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  1071433, com a
falta justificada do Prof. Felipe Martins. 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 relatou processos
de abertura de turmas e vagas para o Calendário Remoto. Processos 23110.024489/2020-15 Pedido
formandos Extensão Rural EA; 23110.025195/2020-19 Pedido de vagas em Física Básica I para Mecânica
I EA - DF; 23110.024879/2020-95 Pedido Administração para Ana Carolina Cepedes
EC; 23110.024669/2020-05 Pedido de abertura de turma Engenharia Qualidade 1
EProd; 23110.025070/2020-81 Pedido de abertura de turma Estatística M72; 23110.024854/2020-91
Pedido de abertura de turma Petrofisica EPet; 23110.024706/2020-77 Pedido de abertura de turma
Cartografia Temática Geop; 23110.025304/2020-90 Pedido de abertura de turma Geoquimica, tcc e
estágio EG; 23110.025002/2020-11 Pedido de vaga em Higiene EG; 23110.025242/2020-16 Pedido de
abertura de turma Tópicos Especiais em Automação ECA; 23110.024756/2020-54 Pedido de abertura de
turma Robótica Movel ECA. Ainda, relatou o processo 23110.024664/2020-74 que estabelece que no
calendário remoto são possibilitadas matrículas com colisão de horários. Foi tratada a situação da
disciplina de Tópicos Especiais em Engenharia de Petróleo IV (15000672), que seria uma opção para a
falta de vagas de química na unidade, na qual sobraram 9 vagas a serem distribuídas entre os cursos. Foi
decidido distribuir 3 vagas para cada curso entre os cursos de EAS e EC, 2 vagas para a EA e 1 para ECA.
Serão matriculados os alunos de acordo com a solicitação de matrícula online, exceto o aluno de ECA que
está no 9º semestre e relatou que não foi ofertada a disciplina quando estava no primeiro semestre de seu
curso. Em relação à disciplina de Engenharia Econômica (15000405), que o professor Alejandro Martins
concordou com abertura de mais 9 vagas a serem distribuídas entre os cursos. Foi decidido distribuir da
seguinte forma: EC 4 vagas, EE 1 vaga e ECA 4 vagas. Em relação à disciplina de Mecânica dos Sólidos
(15000404) , por haver transição de currículo no curso de Eng. Ambiental e Sanitária, diversos alunos
relataram que não conseguiram a matrícula. A Profª. Aline orientou o secretário do curso a realizar a
matrícula (5 vagas) considerando todos os alunos solicitantes acordo com o ordenamento de matrícula,
durante o período de matrícula especial. Além disso, foi aberta uma vaga para a aluna Carolina Duarte, da
Engenharia de Petróleo, que está com 97% do currículo integralizado, mas não conseguiu a matrícula no
sistema pois está em currículo diferente. A seguir, foi abordada a situação da disciplina Álgebra Linear
(15000393). A Profª. Aline relatou que é uma turma de ingressantes, porém, há um aluno do
Geoprocessamento, formando (André da Costa Calderipe), que para integralizar o currículo necessita
cursar somente a disciplina de Matemática Aplicada B (15000232, currículo antigo). A Profª. Aline
questionou os membros sobre a situação do aluno Rubens Barbosa Leal de Geoprocessamento, que
necessita cursar a disciplina de Cálculo A (15000341). Após discussão sobre a situação do aluno, o
assunto foi colocado em votação, sendo 4 votos favoráveis e 6 votos contrários à matrícula do aluno. A
seguir, foi relatado o pedido do aluno Everton Lenon de Jesus Souza, do curso de Engenharia Geológica,
para abertura de vaga em Cálculo Numérico (15000391), informando que poderá integralizar o currículo
este semestre caso curse esta disciplina. Será verificado junto ao professor da disciplina, caso concorde,
será aberta vaga para o aluno. A abertura de vaga foi aprovada por maioria com uma abstenção, caso o
professor da disciplina concorde em aumentar a vaga. A Profª. Aline relatou que todos os cursos
receberam processos solicitando que sejam reservadas vagas para os alunos ingressantes nas últimas
chamadas do SISU, com a retomada do calendário acadêmico. Entende-se que não há como alocar vagas a
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todos, porém, A Profª. Aline ressaltou a importância de se matricular esses alunos em pelo menos algumas
disciplinas do primeiro semestre, para que mantenham o vínculo com a universidade e se mantenham
realizando atividades nesse contexto de pandemia. Sugeriu aos coordenadores que entrem em contato com
os alunos para verificar aqueles que possuem interesse em cursar essas disciplinas. Em relação à disciplina
Estatística Básica (15000447), a Profª. Aline relatou o Processo SEI 23110.025070/2020-81, com o pedido
de abertura de turma (M72) com 30 vagas. Relatou que para pedir a abertura de turma, era necessário que
já fossem informadas as vagas em cada curso, porém, estas ainda são passíveis de mudanças, assunto que
traz para discussão e definição na Câmara. Após discussão do assunto, as vagas foram decididas da
seguinte forma: EC(10); EE(5); EProd(0); ECA(6); EA(0); EAS(1); EPET(4); EIM(4). A seguir, foi
solicitada a abertura de 1 vaga para ECA e 3 vagas para EC, na disciplina M71 de Equações Diferenciais
A, para contemplar alunos que realizaram projeto relacionado à disciplina no calendário alternativo, porém
respeitando o índice de ordenamento. O Prof. Amilcar relatou que o colegiado sugeriu que alguns alunos
formandos da Eng. Geológica para que solicitassem aproveitamento extraordinário de estudos, de
disciplinas Recuperação de Áreas Degradadas, Cubagem e Avaliação de Jazidas, Hidráulica de Condutos
Forçados, que não estão sendo ofertadas no calendário remoto por possuírem parte prática, o que foi aceito
pelo colegiado do curso, em caráter EXCEPCIONAL no contexto da pandemia. 3. Minuta Parecer
Normativo Regulamenta o encargo docente no contexto da pandemia do COVID-19. Processo
SEI 23110.023989/2020-30; A seguir, a Profª. Aline relatou a minuta recebida, e sugeriu que seja
encaminhado a todos os professores, e que o assunto seja discutido nos colegiados de cursos, e discutido
novamente na próxima reunião ordinária da Câmara. 5. Informes; A Profª. Aline relatou a que a Profª.
Rita Damé se colocou à disposição para auxiliar o NUB na área de Estatística, bem como o prof. Leandro
Aquino que já assumiu disciplina da área. 5.1. Memorando NUAAD Processo SEI 23110.014650/2020-
42 e Manifesto Quilombolas e Indígenas Processo SEI 23110.022318/2020-51; A Profª. Aline relatou o
memorando recebido do NUAAD, no qual é solicitado ao Centro que informe como será configurado o
calendário alternativo nos cursos, quais disciplinas serão oferecidas (obrigatórias, optativas, seminários,
atividades complementares, etc.). Além disso, solicitam que seja encaminhada a indicação de um ou mais
docentes que serão interlocutores neste processo de acompanhamento das monitorias e dos estudantes. A
Profª. Aline sugeriu como encaminhamento solicitar ao NUAAD/PRE que informe quais os alunos
indígenas e quilombolas no CEng, pois não há como fazer esse mapeamento sem ser individualmente
pelos cadastros dos alunos, assim, nortearia melhor como fazer esta interlocução. Relatou, ainda, o
manifesto dos estudantes indígenas e quilombolas, no processo 23110.022318/2020-51, no qual foi
emitido um parecer normativo que trata da questão desses estudantes. 5.2 Resposta Questionamento
Engenharia Geológica Processo SEI 23110.020737/2020-59; A Profª. Aline relatou a resposta recebida
da Pró-Reitora de Ensino, Maria de Fátima Cossio, constante no despacho 1055901. O Prof. Amilcar
informou que haverá uma reunião entre o CREA e os coordenadores de todos os cursos, dia 13/10 na qual
serão discutidas questões como Universidade/CREA. 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 JÚLIA MELLO DOS SANTOS, Auxiliar em Administração,
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