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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

Aos 03 dias do mês de maio 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, Maristela Bagatin e Valmir Risso e do
representante discente Fernando Henrique Rezende. O Presidente iniciou os trabalhos dispensando a
leitura da Ata da reunião anterior, realizada em dezenove do mês de abril do ano de dois mil e dezoito,
cuja cópia foi distribuída previamente para análise dos membros. Em discussão e votação, a Ata foi
aprovada com algumas correções. Durante a Reunião, foram tomadas as seguintes decisões: Apreciação
da pauta: O prof. José Wilson solicitou a inclusão do assunto sobre a Empresa Júnior do curso de
Engenharia de Petróleo na pauta. O discente Fernando Henrique solicitou a inclusão de um informe sobre
a solicitação de regime concentrado para o ano/semestre de 2018/2. A pauata foi aprovada por
unanimidade. Resultado do processo eleitoral para composição do Colegiado do Curso de
Engenharia de Petróleo: O prof. Rômulo deu ciência, aos presentes, sobre o resultado do processo
eleitoral para composição do colegiado de curso. A nova composição do colegiado é a seguinte:
Rômulo Farias (Presidente), Maristela Bagatin, Fernanda Risso, José Wilson da Silva, Valmir Risso,
Giovani Cioccari, Suzana Morsch e Camile Urban (suplente). Coordenação Adjunta: O prof. Rômulo
informou que a Direção do Centro não foi favorável à ideia de Adjunto pro-tempore tratada na reunião
anterior e sugeriu que o assunto seja levado ao Conselho de Centro. A sugestão foi aprovada pelos
presentes. Ofertas 2018/2: O prof. Rômulo explicou aos presentes que a SACE solicitou os pedidos sala
para o próximo semestre com antecedência, com isso a Direção do Centro teve que antecipar também a
organização de oferta de disciplinas para 2018/2. O prof. Rômulo mostrou o levantamento das disciplinas
ofertadas em 2017/2 para que possam organizar as ofertas de 2018/2. Ficou decidido que as disciplinas
que serão ofertadas em 2018/2 são as seguintes: Segundo semestre: Física Básica I, Cálculo B, Topografia
Geral, Desenho Geológico, Petrologia Sedimentar Aplicada, Geomatemática I, Geologia Marinha,
Metodologia da Pesquisa Científica. Quarto semestre: Cálculo Numérico com Aplicações, Transferência
de Calor, Eletricidade e Magnetismo, Petrofísica, Mecânica Geral, Geologia Marinha, Geologia de
Reservatórios. Sexto semestre: Eletrotécnica, Escoamento em Meios Porosos, Geologia de Reservatórios,
Geologia Estrutural, Gestão e Contabilidade, Perfilagem de Poços, Escoamento de Petróleo. Empresa
Júnior: O prof. José Wilson explicou que o Projeto da Empresa Júnior da Engenharia de Petróleo deve ser
aprovada pelo Colegiado, então apresentou o Projeto aos membros do Colegiado. O Projeto foi aprovado
por unanimidade. Informes: PROEQUIP 2016-2017: O prof. Rômulo informou que encaminhou a lista
de livros para poder usar a verba do PROEQUIP. Informou também que uma parte dessa verba foi usada
para adquirir um computador para o curso, o qual terá o fim destinado posteriormente. Disciplina de
Eletricidade e Magnetismo: O prof. Rômulo informou que já tem professor para cobrir a disciplina de
Eletricidade e Magnetismo, até que entre o professor novo. Solicitação de regime concentrado: O
discente Fernando Henrique informou que talvez solicite regime concentrado para o semestre de 2018/2,
por motivos de saúde na família. O colegiado sugeriu ao aluno que ele entre em contato com a Perícia
Médica para solicitar regime de exercício domiciliar, o qual seria mais adequado nesse caso. Nada mais
havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Miriam Nunes
Zonta, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.

Referência: Processo nº 23110.019351/2018-80 SEI nº 0129426


