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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

ATA DE REUNIÃO 14/2020
 

Aos seis dias do mês de outubro 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
1073666, membros da Câmara. Constatada a existência de quórum, a Profª. Gizele saudou a todos,
informou que a reunião seria gravada, e iniciou a reunião. 1- Apreciação das atas: Ata 12/2020
(1023051) - A ata 13/2020 foi retirada de pauta por ainda não estar finalizada. Na ata 12/2020 foram
solicitadas as seguintes correções: mudança da data para o dia 08/09 e inclusão dos nomes contemplados
no edital de tradução e revisão. Contemplados no edital de revisão: Ádamo Araújo, Gizele Gadotti, Larissa
Bolzan; contemplados no edital de tradução: Gizele Gadotti, Ádamo Araújo, Larissa Bolzan, Rafael
Beltrame, Aline Paliga, Claudia Lemons, Tirzah Siqueira, Isabela Andrade. A ata foi apreciada e aprovada
por maioria com duas abstenções, após as correções solicitadas. 2 - Apreciação de aprovação ad
referendum de projetos/ações/relatórios/solicitações de prorrogação; 2.1. Ação -  Confecção de
espumas rígidas de poliuretano com diferentes resíduos agrícolas, código de projetos
unificados 11317 do projeto intitulado DESENVOLVIMENTO DE MATERIAIS COMPÓSITOS DE
BASE VEGETAL, código de projetos unificados 2767 - Processo SEI 23110.012424/2020-27; A
aprovação ad referendum foi apreciada e aprovada por maioria, com duas abstenções. 3 - Discussão
Tópico Inglês no CEng; 3.1 - Escrita de artigos; 3.2 - Incentivo a oratória em inglês; Devido ao
número de pedidos de tradução de artigos para o idioma inglês, a Profª. Gizele trouxe o assunto para
discussão para os membros da Câmara, por ser um tema relevante para os professores pesquisadores. Foi
sugerida a possibilidade de se fazer um questionário para se ter noção da percepção do inglês por parte dos
docentes do CEng. Foram levantadas sugestões de questões para o possível questionário a ser enviado aos
docentes. O Prof. Maiquel comentou que entre grupos de alunos, como por exemplo o Capítulo Estudantil
SPE da Engenharia de Petróleo, há ações isoladas de incentivo ao inglês entre acadêmicos. A Profª. Gizele
comentou que há reuniões semanais do PET da Eng. Agrícola. Nesse sentido, foi levantada a possibilidade
de tentar unir e trazer alunos para possíveis ações. A Profª. Gizele levantou também a possibilidade de
convidar alguém do CLC, da área de escrita científica em inglês, para uma palestra sobre o assunto no
CEng. O Prof. Thiago sugeriu que poderia ser consultado se há professores no CEng e na Letras com
interesse em iniciar/participar um projeto de extensão para auxiliar professores na redação de textos
científicos em inglês. Assim, permitiria que os professores pudessem solicitar auxílio de outros colegas.
Após discussão do assunto, foi encaminhado enviar email ao CLC, e realizar o questionário via Google
Forms. As reuniões da Câmara em novembro serão, portanto: 10/11 ordinária, 24/11 extraordinária
Inglês. 4. Discussão sobre biossegurança nos espaços de pesquisa; A Profª. Gizele trouxe o assunto para
discussão na Câmara motivada pelo email do chefe do Núcleo Administrativo, Rafael Rutz, sobre o
assunto aquisição de materiais de biossegurança para o retorno presencial. A Profª. Tamara relatou a
reunião que houve entre a Direção, Núcleo Administrativo, e participação de professores do CEng.
Esclareceu que trata-se de um retorno quando haja condições, o que ainda não há no momento, devido ao
contexto de pandemia, o que torna extremamente perigoso retornar presencialmente às atividades. Nesse
sentido, seria um retorno ainda com restrições, mas com menos restrições do que no momento atual;
assim, a ideia seria realizar um pregão com equipamentos mais básicos de biossegurança. Houve
manifestações no sentido da urgência de se estabelecer protocolos de biossegurança para os laboratórios de
pesquisa, anteriormente a um retorno presencial, considerando inúmeros projetos parados e com prazos
para finalização. Nesse sentido, será pedido a Direção o agendamento de uma reunião aberta com o
Comitê Covid da UFPel. 5. Discussão sobre o Fundo Patrimonial do CEng; A Profª. Gizele
contextualizou a situação, informando que o fundo patrimonial do CEng foi questionado, e que não estaria
correto da forma que foi posto, pois não deveria constar o nome do CEng, por ser da iniciativa privada.



16/12/2020 SEI/UFPel - 1073676 - Ata de Reunião

https://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1223655&infra_sist… 2/2

Ainda, informou que não há uma normativa interna da UFPel que regulamente os fundos patrimoniais no
momento, e, que nesse sentido, deveria estar no nome do Reitor, e não de um centro específico. Informou
também que não há legislação que resguarde a participação de professores do CEng no fundo patrimonial.
Assim, trouxe a discussão para o âmbito da Câmara, pois não deseja que nenhum professor seja
prejudicado. Após ampla discussão do assunto, foi encaminhado que seja solicitado que o assunto seja
inserido como ponto de pauta na reunião do Conselho do CEng, órgão máximo da unidade, com os
seguintes direcionamentos de perguntas: 1) O nome do CEng pode ser utilizado? Ha necessidade de
autorização? 2) Professores do CEng possuem amparo legal para participarem do Conselho Consultivo, já
que há repasse de recursos? 3) Haverá um edital de financiamento de projeto? Quem é responsável pelo
edital? 4) Qual o amparo que a UFPel dá a um edital externo à fundação Delfim? 5) Por que não há uma
resolução que legisle sobre o tema? Sugerimos que o conselho solicite uma resolução aos Conselhos
superiores competentes. Ainda, será cancelada a reunião que estava agendada com o representante do
fundo patrimonial para o dia 20/10. 6. Informes: Os membros da Câmara comentaram a organização do
próximo evento Café com Ciência, sugerindo convidar para palestrar os professores Darci Gatto, Rafael
Beltrame, Antônio Carlos Ramos (tema professores PQs), ou o professor Tiago Primo (tema: inovação).
Os membros da Câmara votaram e o tema vencedor foi de Professores PQs. Nada mais havendo a tratar,
a Professora Gizele agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, da qual, para constar, e lavrou a
presente ata, que, após aprovada, vai assinada eletronicamente pela Coordenadora, Professora Gizele
Ingrid Gadotti.

Documento assinado eletronicamente por JÚLIA MELLO DOS SANTOS, Auxiliar em Administração,
em 15/12/2020, às 14:22, 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 GIZELE INGRID GADOTTI, Chefe, em 15/12/2020, às
15:11, 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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