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As nove horas e trinta minutos do dia quatro do mes de Setembro do ana de dois mil e

dezenove, na sala 127 do Centro de Tecnologia, reuniram-se os membros do Colegiado do

Curso de Engenharia Aeroespacial, em sessao ordinaria, para deliberar a seguinte ordem do

dia: 1. Aprovacao da Ata 00312019. 2. Informes. 3. Processos de dispensa de disciplina. 4.

Alunos provaveis jubilandos. 5. Aproveitamento de aulas na Ala 4 como visitas tecnicas.

6. Convenio com a empresa Orbital. 7. Planejamento financeiro. Estavam presentes os

seguintes membros do colegiado, con forme lista em anexo: Prof. Andre Luis da Silva

(Coordenador do Curso), prof. Marcos Daniel de Freitas Awruch, prof. Eduardo Escobar

BUrger, prof. Andre Rogerio Kinalski Bender, prof. Giuliano Demarco, representante discente

Fortunato Martins Neto e TAE Diego Joao Cargnin. 0 prof. Andre iniciou a reuniao dando

boas vindas aos membros e agradecendo a presenca de todos. 0 prof. Andre discutiu

brevemente a ordem do dia. 1. Aprovacao da Ata 003/2019. A ata da reuniao anterior foi

disponibilizada via e-mail para que os membros realizassem a leitura da mesma durante a

reuniao. Deliberacao. Ap6s leitura da ata pelos membros, a ata foi aprovada de forma

unanirne. 2. Inforrnes, 0 TAE Diego informou aos membros que ainda nao pode redigir

memorando pedindo nova portaria de colegiado para incluir a profa. Natalia Daudt, pois 0

DACTEC ainda nao havia indicado os novos membros discentes para compor 0 colegiado

segundo as regras de cornposicao de colegiado. 0 discente Fortunato disse que ja entrou em

contato com os alunos do curso pedindo voluntaries e que aguarda nomes para enviar ao

DACTEC. 3. Processos de dispensa de disciplina. 0 professor Andre apresentou aos

membros os processos, previamente aprovados via ad referendum pelos membros do colegiado

via consulta por e-mail dos processos de dispensa dos alunos: Processo 23081.038764/2019-

39, Aluno SERGIO NOAL ALVES solicita Processo de Dispensa de Disciplina na disciplina

CALCULO "A" - MTMIOl9 (Aprovado em Ad Referendum ao Colegiado do Curso) e

Processo 23081.043125/2019-95, Aluno ROGER MATEUS SEHNEM solicita Processo de

Dispensa de Disciplina na disciplina FUNDAMENTOS DE QUIMICA GERAL PARA

ENGENHARIA (QMCI825) (Aprovado em Ad Referendum ao Colegiado do Curso).

Deliberaeao: Ap6s discussao, os processos de dispensa foram aprovados por unanimidade. 4.

Alunos provaveis jubilandos. 0 prof. Andre informou aos membros que a coordenacao

recebeu memorando da PROGRAD relativo a resolucao 033/2019, segundo a qual abre a

discussao e deliberacao acerca de alunos em prazo de formatura incompativel com 0 prazo

maximo de duracao do curso. Explicou aos membros que, fazendo-se necessario, 0 curso deve
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enviar solicitacao de acordo com Res. 033/2015 para 0 processo de acompanhamento

pedag6gico e cancelamento de vfnculo com a UFSM por decurso de prazo de integralizacao

curricular dos alunos de acordo com 0 disposto na resolucao. 0 prof. Andre apresentou aos

membros uma tabela de levantamento dos alunos com casos criticos e com prazo incompatfvel

com 0 tempo total para integralizacao. 0 prof. Marcos lembrou a todos que a resolucao obriga

que sejam enviados apenas aqueles que tenham ja esgotado 0 prazo maximo de integralizacao

e, no caso do curso de Engenharia Aeroespacial, 0 prazo maximo e 15 semestres. 0 prof.

Andre apresentou os casos especfficos de alunos os quais, mesmo se matriculando com a carga

maxima permitida pelo PPC de 540 horas por semestre nos pr6ximos semestres, nao

terminariam 0 curso no tempo de integralizacao maxima de 15 semestres, pois nao conclufram

carga horaria suficiente. Ponderou que nestes casos, os alunos ja necessitam de ajuda do

acompanhamento pedag6gico para conclufrem 0 curso. Deliberacao: Ap6s discussao, os

membros decidiram por unanimidade que a coordenacao do curso deve encaminhar para

acompanhamento pedag6gico. De acordo com 0 disposto na resolucao 033/2015, todos os

alunos que, verificada sua situacao, nao conseguirao concluir 0 curso mesmo cumprindo a

carga horaria maxima semestral, especial mente alunos ingressantes no ana de 2015 que, no fim

do semestre terao cumprido 0 tempo normal de integralizacao de 10 semestres. S.

Aproveitamento de aulas na Ala-4. 0 prof. Andre informou aos membros que foi procurado

pelos alunos que cursam a disciplina OEM 1118 - Sistemas de Aeronaves, para que as horas

excedentes na ALA-4 de Santa Maria sejam aproveitadas como horas de ACG (visita tecnica).

o prof. Andre, que e professor da disciplina, explicou aos membros que a disciplina esta sendo

ministrada na Ala-4 uma vez que 0 curso ainda nao recebeu as aeronaves da Forca Aerea

Brasileira doadas, assim sendo necessaria a utilizacao dos equipamentos da Ala-4. Falou

tambem que, ap6s as aulas, os alunos geralmente aproveitam a oportunidade de estar nas

instalacoes da Ala-4 para verificar outros equipamentos e procedimentos, assim podendo

classificar este periodo extra como visita tecnica. Deliberacao. Ap6s discussao, os membros

aprovaram por unanimidade a utilizacao das horas excedentes na Ala-4 como ACG (visita

tecnica), devendo ser providenciado pelo professor da disciplina 0 numero de horas de visita

de cada aluno para que a coordenacao possa confeccionar os devidos certificados. 6. Convenio

com a empresa Orbital Engenharia S.A. 0 prof. Eduardo informou aos membros que esteve

em contato com a empresa Orbital Engenharia S.A. e a mesma concordou em realizar

convenios de estagios e de TCCICPIO com a instituicao. 0 prof. Eduardo apresentou os

documentos aos membros do colegiado para leitura. Estes documentos deverao ser

encaminhados pelo prof. Eduardo a COPROC para os trarnites necessaries dos convenios.

Deliberacao. Ap6s discussao entre os membros e leitura dos documentos apresentados, foram
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aprovados de forma unanime os convenios com a empresa Orbital Engenharia S.A., CNP J:

04.318.188/0001-71, para realizacao de estagios e TCC/CPIO. 7. Planejarnento financeiro. 0

prof. Andre informou aos membros que devido ao memorando circular 022/2019 da direcao do

Centro de Tecnologia, faz-se necessario 0 planejamento dos gastos para o. restante do ana

corrente ate 0 dia 13 de setembro e 0 mesmo deve ser encaminhado ao NECO do CT.

Deliberacao. Ap6s discussao entre os membros, os mesmos decidiram pel a distribuicao

conforme tabela em anexo. A tabela foi aprovada de forma unanirne pelos membros. Nada

mais havendo a tratar, as II :OOh, 0 Coordenador do Curso de Engenharia Aeroespacial, Prof.

Andre Luis da Silva, agradeceu a presenca de todos e deu por encerrada a presente reuniao, na

qual eu, Diego Joao Cargnin lavro e assino a presente Ata.

Prof. Dr. Andre Luis da Silva
Presidente do Colegiado do Curso de Engenharia Aeroespacial



Ministerio da Educacao
Universidade Federal de Santa Maria
Centro de Tecnologia
Coordenacao do Curso de Engenharia Aeroespacial
Cidade Universltaria, CEP 97105-900-Santa Maria-Fone: (055) 3220-8957

COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA DE AEROESPACIAL
LISTA DE PRESEN<;A

ATA N° 004/2019
4 de Setembro de 2019

ANDRE Luis DA SILVA
~/~~~

MARCOS DANIEL DE F. AWRUCH ;Ii j1 J17~7' r= \

GIULIANO DEMARCO ~'~A.J
'V

T T T T" n" 1
V .

\
EDUARDO ESCOBAR BURGER irJMth~~~~
TIAGO DOS SANTOS

JO.A.OFELIPE DEARAUJO MARTOS

ANDRE ROGERIO KINALSKI BENDER / ( -ILL
J'vi L J I I I

FORTUNATO MARTINS NETO --t: 02- ~ -jV, V---- v "
B

DIEGO JOAO CARGNIN J)J1 Q f2Ah MM
() J



Ministerio da Educacao
Universidade Federal de Santa Maria
Centro de Tecnologia
Coordenacao do Curso de Engenharia Aeroespacial
Cidade Unlversitaria. CEP 97105-900-Santa Maria-Fane: (055) 3220-8957

ANEXO I

Financeiro ate 04{)9

Disponibilizado Gasto Comprometido Saldo

Custeio R$ 9,905.14 R$ 3,949.96 R$ 500.00
R$
5,455.18

Diarias R$ 579.69 R$ 296.52
R$
283.17

Passagens R$ 579.69 R$ 771.75 -R$
192.06

tancarnentos
Situacao Valor OBS:

Futuros

Realizada.

Visita Ala 4
Verificar valor

R$ 500.00
junto ao
transporte.

Planejamento para 0 restante do semestre

Investimento Valor Total OBS:

Carancho R$ 1,000.00 R$ 5,400.00

Rocket Lab R$ 1,000.00

Boisas para
R$ 1,500.00

projetos

Boisas para 0
R$ 400.00 4 alunos

Descubra

Visitas
N/ Previsto

Tecnicas
JAI (COla) R$ 1,000.00

Almoxarifado R$ 500.00 Toner (300), Papel, Envelopes, folhas A4 (100), etc.

Itens
laborat6rios A verificar
de projetos


