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Ao décimo sétimo dia do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, quarta-feira, às 9 
dezessete horas, reuniu-se na sala de reuniões do primeiro andar do prédio da Mitra, na 10 
Rua Ernesto Barros, nº 1345, em Cachoeira do Sul, convocados por memorando, os re-11 

presentantes do colegiado: Profa. Zanandra Boff de Oliveira(Coordenadora de Curso), Prof. 12 
Eduardo Leonel Bottega (Coordenador Substituto), Profa. Deise Maria Cirolini Milbradt 13 

(Membro Docente), Prof. Ezequiel Saretta (Membro docente), Profa. Jordana Moura Cae-14 
tano (Membro docente), Profa. Mariana Vieira Coronas (Membro Docente), Prof. Paulo 15 
Ademar Avelar Ferreira (Membro docente), Prof. Tiago Rodrigo Francetto (Membro do-16 

cente), Profa. Viviane Dal-Souto Frescura (Membro docente), Christiano de Carvalho Lamb 17 
(Membro externo) e Guilherme Abreu C. de Souza (Membro discente). Heloisa de Gois 18 

(Membro discente) justificou sua ausência e Prof. Felipe Turchetto (Membro Docente) so-19 
freu vacância. Quanto ao Prof. Fernando Coelho Eugênio (Membro docente) e Prof. Paulo 20 
Carteri Conradi (Membro docente), estes faltaram sem justificativa prévia. Havendo quó-21 

rum, a professora Zanandra Boff de Oliveira iniciou a reunião cumprimentando a todos e 22 
apresentando a pauta da respectiva reunião: 1. Plano de estágio da estudante Fabiele 23 

Schaefler Rodrigues; 2. Cronograma de defesas do TCC (2019-1); 3. Registro de ACG`s 24 
2019-1; 4. Viagem técnica da área de máquinas para a fábrica da AGCO em Canoas (RS); 25 
5. Requisitos e pontos do Concurso (Mecânica dos Solos; Obras de Terra; Materiais e Téc-26 

nicas de Construção); 6. Vista da comissão para reconhecimento do Curso – INEP/MEC; 27 
7. Requerimento de permuta; 8. Assuntos gerais. Professora Zanandra solicita a inclusão 28 

das pautas: sobre a aprovação da Ata nº 01, comunicado sobre o Evento da Noz Pecã e 29 
solicitação de nova portaria de colegiado, aceito por todos os presentes. Item 1. Plano de 30 
estágio da estudante Fabiele Schaefler Rodrigues: A professora Zanandra, também ori-31 

entadora da referida aluna, apresentou aos membros o Termo de Compromisso de Estágio, 32 
bem como o Plano de Atividades de Estágio sob a supervisão do professor Giovani Zabot 33 

que foram apreciados e aprovados por todos os presentes; Item 2. Cronograma de defe-34 
sas do TCC (2019-1): Mediante prévia organização e consulta foi apresentado o crono-35 
grama de Defesas de TCC 2019/1 para o dia 12 de julho de 2019, na UFSM, com os res-36 

pectivos agendamentos: 08:30h – Amanda Muller orientada por Paulo Carteri, 10:00h – 37 
Clarissa Moraes da Silva orientada por Zanandra Boff, 13:30h – Bianca Motta Dolianitis 38 

orientada por Viviane Dal-Souto, 15:30h – Tiago Tondolo Link orientado por Zanandra Boff, 39 
17:00h – Irajá Jantsch de Souza orientado por Zanandra Boff. Calendário foi aprovado por 40 
todos os membros presentes; Item 3. Registro de ACG`s 2019-1: Mediante prévia orga-41 

nização e conferência dos documentos comprobatórios entregues pelos alunos solicitantes, 42 
foi apresentado a este colegiado que aprovou por unanimidade: - Bianca Motta Dolianitis 43 

com 81 horas válidas, - Ricardo Oliano de Carvalho com 61 horas válidas, - Rosana Santos 44 
de Moraes com 94 horas válidas; Item 4. Viagem técnica da área de máquinas para a 45 
fábrica da AGCO em Canoas (RS): Após conversas e entendimento sobre a necessidade 46 



da viagem técnica, embora ainda não tenha sido disponibilizado o valor que poderá ser 47 

gasto, fica acordado e aprovado entre todos os membros presentes que fica mantida a 48 
referida viagem; Item 5. Requisitos e pontos do Concurso (Mecânica dos Solos; Obras 49 

de Terra: Materiais e Técnicas de Construção): Após análise e discussões sobre as 50 
necessidades do curso, ficou aprovado pelos membros que os requisitos para o referido 51 
concurso são de Engenheiro Civil com Doutorado em Engenharia Civil. A escolha do mem-52 

bro externo para a Banca ficará sob a responsabilidade dos professores Lucas Delongui e 53 
Daniel Winter. Os pontos aprovados são: 1. Propriedades físicas dos solos; 2. Limites de 54 

consistência e granulometria; 3. Resistência ao cisalhamento de solos (areia e argila); 4. 55 
Deformabilidade em areias e argilas; 5. Tensões em massas de solos e estabilidade de 56 
taludes; 6. Compactação de solos; 7. Barragem de terra e enrocamento; 8. Aterros sobre 57 

solos moles; 9. Geossintéticos utilizados em obras de terra; 10. Materiais de construção: 58 
agregados e aglomerantes; 11. Elementos estruturantes. Estruturas de madeira e metáli-59 

cas; 12. Elementos estruturais. Estruturas de concreto armado.Item 6. Vista da comissão 60 
para reconhecimento do Curso – INEP/MEC: A professora Zanandra fez a apresentação 61 
das novas datas estipuladas ao reconhecimento do curso que será de 12 a 15 de maio 62 

próximo, com agenda de atividades para os dias 13 e 14 de maio; Item 7. Requerimento 63 
de permuta: Para tratar desse assunto, por se tratar de um dos membros desse colegiado, 64 

a professora Drª Viviane Dal-Souto Frescura se ausentou da sala como sinal de respeito 65 
aos colegas. Após sua saída, deu-se o início da apresentação do pedido de permuta da 66 
referida professora com a professora Drª Natália Teixeira Schwab que está lotada na UFSM 67 

de Santa Maria sob o processo administrativo n. 23081.060165/2018-11, que após diálogo 68 
e colocações pelos membros, ficou aprovado por unanimidade, uma vez que não havendo 69 
prejuízos para o curso, nada impede que a permuta seja realizada atendendo as necessi-70 

dades individuais de ambas as professoras. Item 8. Assuntos gerais: - Aprovação da Ata 71 
nº 01, que já havia sido encaminhada aos membros anteriormente para todos os membros 72 

e foi aprovada por todos; - Professor Ezequiel faz a explanação de como foi o “II Simpósio 73 
Sul-Americano da Noz-Pecã e II Abertura Oficial da Colheita da Noz-Pecã”, realizado em 74 
Cachoeira do Sul nos dias 11 e 12 de abril de 2019; Fica acordado também a necessidade 75 

de uma nova portaria para exclusão dos membros que não participarão mais deste colegi-76 
ado. Nada mais havendo para tratar no momento, encerrou-se a reunião às dezoito horas 77 

e trinta minutos, e foi lavrada a presente ata que será assinada por todos os presentes. 78 
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