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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

ATA N. 16/2020 - CCE
Aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, às oito horas e trita minutos, na sala virtual
(https://webconf.ufpel.edu.br/b/isa-dwx-kx3), reuniu-se o Conselho do Centro de Engenharias, ordinariamente, convocado e
presidido pela Professora Isabela Fernandes Andrade, Diretora do Centro de Engenharias, com as presenças dos seguintes
Conselheiros: Profª Aline Ribeiro Paliga, representante da Câmara de Ensino, Profª. Ângela Azevedo de Azevedo,
representante da Câmara de Extensão, Profª. Ariane Ferreira Porto Rosa, representante do Curso de Engenharia de
Produção, Profª. Adriana Gonçalves da Silva Manetti, representante do Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, Prof.
Amilcar Oliveira Barum representante do Curso de Engenharia Geológica,  Profª. Cláudia Fernanda Lemons e Silva,
representante dos docentes junto ao CCE, Prof. Guilherme Höher Trindade, representante do Curso de Engenharia
Civil, Profª. Leticia Tonetto, representante do Núcleo Básico, Prof. Guilherme Jahnecke Weymar, representante do Curso de
Engenharia Agrícola, Profª. Gizele Ingrid Gadotti, representante da Câmara de Pesquisa, Prof. Gabriel Valim Cardoso,
representante do Curso de Engenharia Industrial Madeireira, Prof. Sigmar de Lima, representante do Curso de Engenharia de
Controle e Automação, Prof. Marcelo Lemos Rossi, representante do Curso de Engenharia Eletrônica, Prof. Robson
Andreazza representante do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciências Ambientais, Prof. Valmir Francisco Risso,
representante do Curso de Engenharia de Petróleo, os representantes dos Técnicos, Rafael Eicholz Rutz,  Laureci Lane Araujo
Silva por Ricardo Ripoll de Medeiros, Giusepe Stefanello e os representantes dos discentes, Mariana Figueira Machado
e  George Coutinho Lima.  Ausente o Prof. Adamo de Sousa Araújo, o Prof. Felipe Marques e o Acadêmico  Evander
Barboza. Constatada a existência de quórum, a Senhora Presidente do Conselho do Centro saudou a todos, e de imediato
passou-se à ordem do dia. ITEM 1. Apreciação da Pauta.  A Senhora Presidente do CCE colocou em votação a pauta da
reunião, a qual, foi aprovada por unanimidade. ITEM 2.  Apreciação da aprovação ad referendum ao CCE de solicitação de
participação de docente em Regime de DE em atividades esporádicas, remuneradas ou não. Profª. Isabela Fernandes
Andrade - Processo SEI 23110.030234/2020-91. A Senhora Presidente do CCE relatou seu pedido autorização, na qualidade de
Professora, para participação em Live intitulada "Vamos falar sobre acessibilidade e inclusão?, organizada pelos integrantes
do Projeto de Extensão “Acessibilidade no espaço interior”, vinculado aos Grupos INTRA e LEAUD, da Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Juiz de Fora, bem como ao Programa de Pós-Graduação em Ambiente
Construído. Tendo em vista que toda a documentação necessária foi apensado ao processo, a autorização foi aprovada ad
referendum ao CCE pela Profª Aline Paliga, Diretora Adjunta do CEng. Após, solicitou a aprovação do ad referendum ao CCE, o
qual foi aprovado por unanimidade. ITEM 3.  Apreciação de relatório de participação de docente em Regime de DE em
atividades esporádicas, remuneradas ou não. A Senhora presidente fez os seguintes relatos: 3.1. Profª. Gizele Ingrid Gadotti
- Processo SEI 23110.027610/2020-61, documento 1104352. O presente relatório descreve a atividade da docente Gizele Ingrid
Gadotti em "Beneficiamento de Sementes" na III Semana Acadêmica de Engenharia Agrícola da
UFCG (https://www.even3.com.br/semanaacademicaagricola/). A palestra foi realizada online via Youtube no dia 29 de
outubro de 2020, às 19h, finalizando às 20h Google Meet. Houve 40 ouvintes e os slides foram disponibilizados no
link https://prezi.com/view/9WuOztYcTYz1DdOn0cVR/. Tendo em vista que o relatório foi apensado ao processo, bem como o
certificado, o encaminhamento foi pela aprovação do Relatório. 3.2. Profª. Gizele Ingrid Gadotti - Processo
SEI 23110.024201/2020-11, documento 1104343 . O presente relatório descreve a atividade da docente Gizele Ingrid Gadotti em
"Da universidade ao mercado de trabalho, as experiências da engenharia agrícola" na Semana de Engenharia Agrícola da
Universidade Federal de Sergipe
(https://www.sigaa.ufs.br/sigaa/public/departamento/extensao.jsf;jsessionid=C1C42F7D2478C02FE14C853BFC55BCFE.fragata4).
A palestra foi realizada online via Youtube no dia 28 de outubro de 2020, às 18h, sen finalizada às 19h30min,
aproximadamente, pelo Google Meet. Houve 40 ouvintes e os slides foram disponibilizados pelo
link https://prezi.com/view/IzBMv4AkCUqsqd2ZOuDX/. Tendo em vista que o relatório foi apensado ao processo, o
encaminhamento foi pela aprovação do Relatório. 3.3. Profª. Gizele Ingrid Gadotti - Processo SEI 23110.028187/2020-16,
documento 1094146 . O presente relatório descreve a atividade da docente Gizele Ingrid Gadotti em "Agricultura de precisão
como ferramenta de gestão na propriedade rural" na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do IFSC Campus Urupema. A
palestra foi realizada online via Youtube no dia 20 de outubro de 2020, às 19h, tendo sido finalizada às 20h30min, e ocorreu pelo
Cisco Webex Meeting (https://www.ifsc.edu.br/noticia/2031295/semana-nacional-de-ci%C3%AAncia-e-tecnologia-
ser%C3%A1-de-17-a-23-de-outubro-de-forma-virtual). Houve 40 ouvintes e os slides foram disponibilizados no link
https://prezi.com/view/jE0inYdF1kTYJEkiywDD/. Tendo em vista que o relatório foi apensado ao processo, o encaminhamento
foi pela aprovação do Relatório.  Após, os Senhores Conselheiros foram de parecer favorável aos relatos e aos respectivos
pareceres da relatora. ITEM 4. Apreciação dos Regimentos Internos de Laboratórios. A Senhora Presidente fez os
seguintes relatos: 4.1. Projetos - Processo SEI 23110.028497/2020-31. A comissão de laboratórios do CEng, analisando o
presente processo deu parecer DESFAVORÁVEL ao regimento apresentado pelo Laboratório de Projetos. Justificativa: O
regimento do Laboratório de Projetos deve adequar-se ao Regimento Interno dos laboratórios do CEng e a portaria de
regulamentação nº 115, de 16 de outubro de 2019 (art.° 1 do modelo enviado no Memorando-Circular nº 3/2020/CENG), no que
tange à política de descarte de resíduos (art.° 22, 23 e 24 do modelo). 4.2. Topografia/Cofre - Processo SEI 23110.020497/2020-
92. A Comissão de laboratórios do CEng, em reanalise do presente processo, dado o caráter urgente solicitado pela direção, foi
de parecer FAVORÁVEL ao novo regimento (1052679) apresentado pelo Laboratório de Topografia/Cofre, com a seguinte
alteração como sugestão: onde se lê setor de Inservíveis substituir por Unidade de Recolhimento e Desfazimento de Bens
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(URDB), visto este ser o nome do setor na UFPEL. 4.3. Geo-mensura e Cartografia - Processo SEI 23110.020498/2020-37. A
Comissão em reanalise do presente processo, dado o caráter urgente solicitado pela direção, dou parecer FAVORÁVEL ao novo
regimento (1052719) apresentado pelo laboratório de  Geo-mensura e Cartografia, com a seguinte alteração como
sugestão: onde se lê setor de Inservíveis substituir por Unidade de Recolhimento e Desfazimento de Bens (URDB), visto este ser
o nome do setor na UFPEL. Após, os Senhores Conselheiros aprovaram com duas abstenções os relatos e os respectivos
pareceres da Comissão de Laboratório do CEng. ITEM 5. Apreciação da solicitação de redistribuição por permuta da Profª.
Ana Carolina dos Santos com o Prof. André Martins Alvarenga - Processo SEI 23110.026598/2020-77. A Senhora
Presidente relatou os termos do Memorando n. 282/2020 da Profª Ana Carolina Oliveira dos Santos, no
qual solicita redistribuição por permuta com o servidor André Martins Alvarenga da UNIPAMPA - Caçapava do Sul. Disse que a
solicitação foi analisada e aprovada no Colegiado do Curso de Geoprocessamento, no Núcleo Básico do CEng e na Câmara de
Ensino, conforme parecer 1104871. Após, diante dos pareceres exarado no processo, os Senhores Conselheiros aprovaram com
três abstenções a solicitação de redistribuição por permuta. ITEM 6. Apreciação da retificação de previsão de afastamento
para Pós-Doutorado do Prof. Robson Andreazza no Plano Plurianual do CEng - Processo SEI 23110.029352/2020-57. A
Senhora Presidente leu os termos do Memorando 307/2020 1105605 do Prof. Robson Andreazza, no qual solicita a adequação do
Plano Plurianual da Unidade para afastamento em 2021, visto que o planejamento para afastamento para Pós-Doutorado seria em
2020 e, devido a pandemia, não foi possível. Colocado em votação, os Conselheiros aprovaram por unanimidade. ITEM 7.
Apreciação do Plano Acadêmico e do Estatuto Social da Vértice Engenharia Jr, Empresa Junior do Curso de Engenharia
Civil - Processo SEI 23110.028291/2020-19. A Senhora Presidente do CCE fez um breve relato sobre a documentação apensada
ao processo. Porém, os Senhores Conselheiros aprovaram por unanimidade a retirada de pauta para atendimento do Art 3º da
Resolução CONSUN 26/2019. ITEM 8. Informes: 8.1. Colação de Grau Interna do Centro de Engenharias. A Senhora
Presidente informou que, tendo em vista que o término do Calendário Acadêmico ocorrerá em 23/12/2020 e o término do
período de exames ocorrerá em 09/01/2021, a próxima Colação de Grau Interna do Centro de Engenharias ocorerá no dia
26/02/2021, às 14h, em local e formato a ser definido (se virtual ou presencial). 8.2. Pias portáteis desenvolvidas por equipe do
Centro de Engenharias. A Senhora Presidente trouxe a informação de que os Higienizadores Eco-Mãos começarão a ser
instalados em pontos estratégicos da Universidade. Disse que, em reunião no dia seis de novembro do corrente ano, foram
definidos os locais de instalação das sete pias já finalizadas e que o prédio do CEng/Cotada será  o primeiro a ter ainstalaçãode
um dos higienizadores. 8.3. A Conselheira Profª. Ângela Azevedo de Azevedo trouxe ao conhecimentos dos Senhores
Conselheiros que foi realizada a manutenção e calibração da prensa de 200 toneladas e a calibração da outra prensa do LabMat,
de 100 toneladas, agradeceu ao Conselho pela aprovação e em especial ao empenho do Chefe do Núcleo Administrativo para o
cumprimento dos prazos. 8.4. O Conselheiro Prof. Amilcar Oliveira Barum informou que está sendo elaborado edital para a
realização das eleições para a nova Coordenação do Curso de Engenharia Geológica. A Conselheira Profª. Aline Paliga também
informou que processos de consulta para a coordenação dos demais cursos do Centro também estão em andamento. 8.5. A Profª
Isabela Fernandes Andrade a trouxe a informação sobre a abertura de crédito pelo SOR em atendimento à solicitação
CEng 1116887, no valor de R$ 255.947,53, conforme documento 1120397. Não havendo mais manifestações, a Senhora
Presidente deu por encerrada a sessão, da qual para constar eu, Laureci Lane Araujo Silva lavrei a presente Ata. Em 13 de
novembro de 2020.
 

Documento assinado eletronicamente por ISABELA FERNANDES ANDRADE, Diretora, Centro de Engenharias, em
06/12/2020, às 15:24, 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 LAURECI LANE ARAUJO SILVA, Secretária, Centro de Engenharias, em 07/12/2020,
às 09:16, 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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