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Aos doze dias do mês de junho de dois mil e dezenove, reuniram-se ordinariamente, os 

membros da comissão local de ensino, do campus Caçapava do Sul: Carolina Matos, Cristina 

Oliveira, Cristiane Heredia Gomes, José Pedro Rebés Lima, Luis Eduardo de Souza, Luiz 

Delfino Albarnaz, Mara E. Jappe Goi, Maria Lúcia Pozzatti Flôres, Thiago Lugokenski, 

Sandra Hunsche, Zilamar Teixeira de C. Ferreira, André Ramalho, Ricardo Machado 

Ellensohn, Vitalino Cesca Filho e a professora Luciana A. Abichequer representando o 

professor Pedro D. Kemerich. Justificaram ausência os professores Felipe Guadagnin e Pedro 

Daniel Kemerich. O professor Ricardo iniciou a reunião propondo uma votação dos membros 

da Comissão de Ensino para inclusão de pauta proposta pelo professor Luiz Eduardo que 

refere-se a mudança no PPC da Mineração com a atualização das disciplinas complementares 

e mudança do fluxo para análises de pré-requisitos, onde todos membros se mostraram 

favoráveis as propostas realizadas. O primeiro ponto a se discutir foi a aprovação da ata 

003/2019, onde o professor Ricardo questiona os presentes na reunião se propõe alguma 

alteração, com o consentimento de todos os presentes, o referido ponto em discussão foi 

aprovado. O segundo ponto discutido foi a prorrogação do pedido de afastamento da 

professora Mariana Santiago.  A professora Maria Lúcia questionou sobre o período desse 

afastamento, onde o professor Ricardo responde-lhe dizendo que o período é até final de 

dezembro, para que no período de janeiro e fevereiro seja disponibilizado para abrir um 

processo seletivo para substituto da matemática para que em março, no início das aulas, esse 

substituto já esteja efetivado, com a aprovação de todos presentes, essa pauta foi aprovada por 

unanimidade. O terceiro ponto a se discutir foi controle de presença dos servidores em 

reuniões e comissões, onde foi proposto pelo professor Ricardo que a falta de qualquer do 

servidor, seja técnico, docente, que não atendeu a convocação de comissões de curso, 

comissões locais de ensino, extensão e pesquisa ou da equipe diretiva do campus é falta não 

justificada, o servidor terá três dias a partir da data da convocação para justificar a falta. Todos 

os membros da CLE foram favoráveis ao encaminhamento. A seguir o professor Ricardo 

comunicou aos membros que fará um encaminhamento do pedido de esclarecimento ao 

concelho de campus, tendo em vista as manifestações de irregularidade e ilegalidade 

proferidas pelos professores Márcio Martins e Thiago Lugokenski em relação aos trâmites dos 

critérios da planilha docente elaborados pela CLE, portanto, irá exigir um registro de 

retratação. O quinto ponto a se discutir foi a inclusão de algumas disciplinas no curso de 

mineração, como foi proposta no início da reunião pelo professor Luiz Eduardo. A atualização 

da lista de disciplinas, dentre outras, inclui: Hidráulica, Hidrologia, Geologia ambiental, SIG 

e Processamento Digital de Imagens, Ciências do Ambiente, Vulnerabilidade do solo, Controle 

de emissões atmosféricas, Energias renováveis, Geoquímica ambiental, Gestão de recursos 

hídricos, Gestão de resíduos sólidos, Meteorologia e climatologia ambiental, Projeto 

computacional assistido, Qualidade das águas dos solos, Segurança de trabalho, Cartografia, 

Climatologia e hidrologia, Fundamentos de solo, Geologia de campo, Sedimentologia, 

Geoestatistica, Geologia aplicada à engenharia, Paleontologia, Petrologia ígnea, Recursos 

energéticos, Química ambiental, Representação gráfica de dados geológicos, Usinas de 

asfaltos, Agregados para construção civil, Agregados de concretos, Separação e imageamento 

de sensores, Planejamento de lavras a céu aberto, Introdução à cartografia, Gestão ambiental 

e sustentabilidade na mineração, Tratamento de efluentes da mineração, Introdução à biologia, 

Poluição ambiental, Química orgânica e Libras. O professor Thiago opinou em trocar o nome 
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da disciplina de Introdução à biologia para Biologia Geral, porém essa disciplina entraria para 

favorecer os alunos que já haviam feito anteriormente, então continua com o nome proposto 

pelo professor Luiz Eduardo. Como não houve nenhum questionamento e todos os membros 

concordaram com a proposição, a lista de componentes foi aprovada por unanimidade. O sexto 

ponto a ser discutido também foi proposto pelo professor Luiz Eduardo, trata-se do fluxo para 

análise de pré-requisitos do CSTM.  No novo fluxo, fica estabelecida como instância de 

recurso uma comissão formada por três docentes, membros da Comissão de Curso, e não mais 

a Coordenação Acadêmica. Submetido à apreciação a alteração foi aprovada por unanimidade. 

Passou a seguir a análise da proposta da Nova Planilha Docente. O professor Ricardo fez uma 

breve apresentação de como foi o trabalho de elaboração da nova planilha e quais os critérios 

que a nortearam. Esclareceu que independentemente do resultado que a planilha apontar, de 

fato, quem decide para onde irão eventuais vagas novas é a CLE, assim como já foi feito em 

outras situações. A seguir o professor André Alvarenga fez a apresentação detalhada da 

planilha aos membros, principalmente como foram alocadas as componentes em cada uma das 

áreas. Após apresentação, o professor Ricardo informou que fará reuniões individuais com 

cada um dos Coordenadores de Curso para definir as componentes a serem duplicadas na 

planilha. Também foi esclarecido aos membros que a componente curricular de LIBRAS será 

excluída do cálculo de média docente, pois é uma componente de área única com professor 

definido especificamente para ela. O professor Ricardo solicitou aos presentes sugerissem a 

forma como as componentes de Pós-Graduação (Strictu senso) entrarão na planilha. Os 

membros ficaram de encaminhar propostas posteriormente. Não havendo mais nenhum 

questionamento sobre a estrutura da nova planilha e nada mais a tratar, a reunião foi encerrada 

e lavrada a seguinte ata, a qual vai assinada pelos presentes. 
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