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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

Aos 19 dias do mês de abril do ano de 2018, às 15 horas 15 minutos, na sala 02 do prédio da Alfândega, -
Bairro Centro, Pelotas/RS, realizou-se a  Reunião do Colegiado de Curso da Engenharia de Petróleo da
Universidade Federal de Pelotas, sob a Presidência do professor Rômulo Henrique Batista de Farias e com
o comparecimento dos professores Fernanda Risso, José Wilson, Suzana Morsch e Valmir Risso e do
representante discente Fernando Henrique Rezende. Durante a Reunião, foram tomadas as seguintes
decisões: A) Apreciação da pauta: O Presidente iniciou os trabalhos fazendo a apreciação da pauta e
adicionando dois pontos a ela, o discente Fernando Henrique solicitou a inclusão de um informe sobre a
viagem dos alunos para UDESC, a inclusão dos itens foram aprovadas. B) Aprovação da ata
02/2018: Dispensando a leitura da Ata da reunião anterior, realizada no vigésimo nono dia do mês de
março do ano de dois mil e dezoito, cuja cópia foi distribuída previamente para análise aos membros. Em
discussão e votação a ata foi aprovada;  C) Planos de Ensino:  O prof. Rômulo explicou que os planos de
ensino foram divididos entre os professores do colegiado do curso para análise. Todos os planos de ensino
foram aprovados pelo colegiado. D) Homologação dos Candidatos ao Colegiado do Curso de
Engenharia de Petróleo:  O Prof. Rômulo explicou aos presentes que tem que ocorrer eleição para
Coordenador Adjunto do Curso e que vai solicitar ao Conselho que o Coordenador Adjunto possa ser
escolhido entre os professores do curso. O prof. José Wilson sugeriu que seja nomeado um coordenador
adjunto pro-tempore até o fim do mandato do Coordenador As candidaturas para membros de colegiado
foram aprovadas por unanimidade. E) Solicitação da aluna Bruna Souza: A aluna Bruna Souza solicitou
que seja orientada por um aluno do Programa de Mestrado da FURG. O colegiado deliberou que ela só
pode ser orientada por um professor do curso. Os professores sugeriram que a aluna seja orientada por um
professor da UFPel e que o aluno da FURG seja seu co-orientador. F) Solicitação de prof. substituto do
prof. Giovani: O prof. Rômulo informou que a solicitação de um prof. substituto foi negada pela Reitoria
e sugere que seja aberto um novo processo para Direção do Centro, solicitando que o problema seja
encaminhado à Câmara de Ensino. Informes: A) O prof. Rômulo informou que o professor de
Eletricidade e Magnetismo terá seu contrato encerrado e a disciplina ficará descoberta. Sugeriu que o
colegiado de curso convide as Diretoras para a próxima reunião de Colegiado, que está marcada para o dia
3 de maio de 2018, para tratar sobre esse assunto. B) O discente Fernando Henrique informou sobre o
Evento de Workshop da UDESC que ocorrerá no período entre 14 a 17 de maio de 2018, mas não tem
professor disponível para acompanhar os alunos na viagem. Portanto, os alunos correm o risco de não
poderem viajar. O prof. Rômulo sugeriu que o discente responsável pela viagem faça um documento e
encaminhe à Direção do Centro informando sobre esse problema. C) O prof. José Wilson informou que a
Empres Jr. foi regularizada e será alocada na sala 303 do prédio da COTADA. D) O prof. Valmir informou
que o artigo do aluno Natan Battisti foi aceito no Evento Students Paper Contest e informou que o Centro
não tem verba para mandar o aluno representar a UFPel. Foi decidido que o prof. Valmir encaminhará um
documento à Direção do Centro para que deem o encaminhamento necessário. E) O prof. Giovani
informou que seu Projeto da Petrobrás foi aprovado e que foi disponibilizado, pela Direção do Centro, um
espaço no prédio da Engenharia Industrial e Madeireira. Informou também que tem prazo para aplicar a
verba do Projeto, caso não seja gasto corre o risco de perder o dinheiro. Nada mais havendo a tratar, o
Senhor Presidente deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Miriam Zonta, lavrei a presente
Ata, que, lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente. 

Documento assinado eletronicamente por ROMULO HENRIQUE BATISTA DE FARIAS, Coordenador de
Curso de Graduação, Colegiado do Curso de Engenharia de Petróleo, em 04/05/2018, às 08:15,
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 VALMIR FRANCISCO RISSO, Professor do Magistério
Superior/Adjunto, em 10/05/2018, às 09:10, 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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Documento assinado eletronicamente por FERNANDA VAZ ALVES RISSO, Professor do Magistério
Superior/Adjunto, em 10/05/2018, às 09:15, 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 MARISTELA BAGATIN SILVA, Professor do Magistério
Superior/Assoc./Tit., em 10/05/2018, às 19:17, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
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