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Atividades complementares e carga horária livre – Curso de Engenharia Civil - UFPel 

Deliberação de comissão competente – reunião de 30/11/2017 

 
Após deliberação feita pela comissão competente, composta pelos Professores Klaus Machado Theisen (Presidente), Jorge 

Rodrigues e Eduardo Costa Couto, além do representante discente Maximo Armand Ugon Gutierrez, decidiu-se: 

1) Datas para reunião de esclarecimento sobre o cômputo 2017/2: TODOS os alunos do curso de Engenharia Civil estão convidados, 

porém pede-se para que os presentes não se concentrem em uma das datas, devido à limitação de lugares no local (os alunos da 

disciplina de Pavimentação estarão presentes). Foram estabelecidas as seguintes datas: 

 Dia 05/12/2017, das 18h30min às 20h00min, na sala 800 do Centro de Engenharias; 

 Dia 06/12/2017, das 18h30min às 20h00min, na sala 800 do Centro de Engenharias. 

2) Datas para recolhimento dos documentos comprobatórios para o cômputo 2017/2: Para os alunos que estejam cursando, ao 

menos, uma disciplina do sexto semestre do currículo corrente do curso de Engenharia Civil da UFPel. Foram estabelecidos os 

seguintes locais, horários e datas: 

 Dia 11/12/2017, das 8h00min às 11h00min, sala 215A do Centro de Engenharias. Responsável pelo recolhimento: 

representante discente Maximo Armand Ugon Gutierrez; 

 Dia 12/12/2017, das 14h00min às 18h00min, sala 300 do Centro de Engenharias. Responsável pelo recolhimento: 

Professor Jorge Rodrigues; 

 Dia 13/12/2017, das 14h00min às 18h00min, sala 300 do Centro de Engenharias. Responsável pelo recolhimento: 

Professor Eduardo Costa Couto; 

 Dia 14/12/2017, das 14h00min às 20h30min, sala 103 (laboratório de pavimentação) do Centro de Engenharias. 

Responsável pelo recolhimento: Professor Klaus Machado Theisen; 

 Dia 15/12/2017, das 10h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min, sala 103 (laboratório de pavimentação) do 

Centro de Engenharias. Responsável pelo recolhimento: Professor Klaus Machado Theisen. 

3) Previsão para divulgação do resultado da análise dos documentos comprobatórios dos alunos FORMANDOS 2017/2: dia 

16/02/2018; 

4) Previsão para divulgação do resultado da análise dos documentos comprobatórios dos alunos NÃO FORMANDOS 2017/2: dia 

23/03/2018. 

5) Revisão da análise dos documentos comprobatórios: após reanálise de documentos comprobatórios solicitada pelos alunos, 

decidiu-se: 

 Ao Aluno Arthur Schonhofen Santos: acréscimo de 120h (cento e vinte horas) em carga horária livre; 

 À aluna Danielle Griep Perleberg: acréscimo de 174h (cento e setenta e quatro horas) em carga horária livre; 

 À aluna Renata Rabassa Morales: mantidas as horas em atividades complementares da análise feita em 2016/2; 

 Ao aluno ao Roberto Sangoi Haas: os documentos referentes às disciplinas cursadas no exterior serão analisados após 

entrega dos documentos comprobatórios previstas para o semestre 2017/2. Deve ser entregue documento que 

comprove a carga horária referente ao curso de inglês cursado no exterior. 

Sem mais a tratar. 

Pelotas, 30 de novembro de 2017. 
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