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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

Aos 05 dias do mês de julho do ano de 2018, às 15 horas e 15 minutos, na sala 02 do prédio da Alfândega,
Pelotas/RS, realizou-se a  Reunião Ordinária do Colegiado de Curso da Engenharia de Petróleo da
Universidade Federal de Pelotas, sob a Presidência do professor Rômulo Henrique Farias e com o
comparecimento dos professores Fernanda Risso, José Wilson da Silva, Maristela Bagatin Silva, Suzana
Morsch e Valmir Risso e da representante discente Carolina Duarte. O Presidente iniciou os trabalhos
dispensando a leitura da Ata da reunião anterior, realizada em 14 do mês de junho do ano de 2018, cuja
cópia foi distribuída previamente para análise dos membros. Em discussão e votação, a Ata foi aprovada
sem restrições. Durante a Reunião, foram tomadas as seguintes decisões: A) Aprovação da ATA:  Foram
acrescentados dois pontos na pauta.  pauta foi aprovada por unanimidade. B) Ofertas 2018/2: O prof.
Rômulo informou aos presentes que ainda não tem professor para ministrar as disciplinas de Eletricidade
Aplicada e Eletrotécnica. Informou também que está sendo analisada a possibilidade de a disciplina de
Eletricidade e Magnetismo ser ministrada pelo professor Amilcar Barum. O prof. Rômulo informou
também, que o professor Bruno Goetze não poderá ministrar a disciplina de Perfilagem de Poços em
2018/2, podendo ficar descoberta. Ficou decidido pelo colegiado que o professor Rômulo Nunes
ministrará a disciplina de Perfilagem de Poços, mas para isso terá que liberar a disciplina de Petrofísica, a
qual será ministrada pelos professores Rômulo e José Wilson. C) PPC Engenharia de Petróleo: Foi
amplamente discutido o PPC do curso e feitas as alterações necessárias. Todas as correções foram
aprovadas pelo colegiado. D) Solicitação de trancamento de disciplina da discente Flaviane: O prof.
Rômulo leu a solicitação de trancamento da disciplina de TCC da aluna Flaviane Augustine, com a
justificativa de que a aluna conseguiu Estágio, o qual iniciará no semestre de 2018/1 em Novo Hamburgo.
Portanto, não conseguirá concluir o TCC no semestre de 2018/1. O colegiado aprovou a solicitação da
aluna. A solicitação será encaminhada ao COCEPE. E) Indicação para representantes na Câmara de
Extensão (titular e suplente): O colegiado indicou a prof. Fernanda Risso e a prof. Maristela Bagatin
como representantes titular e suplente, respectivamente, da Câmara de Extensão. A indicação foi aprovada
por unanimidade. F) Aprovação do Plano de Ensino e Regime Concentrado da disciplina de
Perfilagem de Poços: O prof. Rômulo apresentou, ao colegiado, o plano de ensino da disciplina de
Perfilagem de Poços e explicou que o prof. Alan Jenish está ministrando a referida disciplina em regime
concentrado, devido ao atraso da mesma neste semestre de 2018/1. O colegiado aprovou, por
unanimidade, o plano de ensino com regime concentrado da disciplina de Perfilagem de Poços.  Informes:
A) Concurso professor efetivo: O prof. Rômulo informou aos presentes que já foi solicitado ao COCEPE
o rebaixamento de titulação para Mestre no concurso para prof. efetivo. B) Vaga professor substituto: O
prof. Rômulo informou que foi solicitada a prorrogação da validade, por mais um ano, do concurso para
professor substituto, porém não foi feito pelo CODEC. Com isso, o processo será encaminhado ao setor
jurídico da UFPel para tentar resolver o problema. C) Recursos dos candidatos a ingresso no curso: O
prof. Rômulo informou que as alunas Ludimilla Karoliny Soares e Flávia Maria Pais entraram com
recurso referente à negação do pedido de ingresso no curso de Engenharia de Petróleo. O prof. Rômulo
informou que os dois recursos foram indeferidos. D) Contrato com a BEICIP: O prof. Valmir informou
que precisa da assinatura de um professor no contrato com a BEICIP. O mesmo se ofereceu para assinar o
referido contrato. O colegiado aprovou. E) Visita Décio: O prof. Valmir informou que a visita do Décio
está confirmada. Será dia 24 de julho, às 10h na Faculdade de Odontologia da UFPel.   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.

Documento assinado eletronicamente por MIRIAM NUNES ZONTA, Assistente em Administração,
em 13/07/2018, às 12:51, 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 ROMULO HENRIQUE BATISTA DE FARIAS, Coordenador de
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Curso de Graduação, Colegiado do Curso de Engenharia de Petróleo, em 13/07/2018, às 12:51,
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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