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Aos quinze dias do mês de março de dois mil e dezessoito com início às nove horas, na Secretaria dos
Conselhos Superiores, realizou-se sessão ordinária do Conselho Coordenador do Ensino, da Pesquisa e da
Extensão – COCEPE, da Universidade Federal de Pelotas, convocada e presidida pelo Professor Luís
Isaías Centeno do Amaral, Vice-Reitor, com a presença dos seguintes Conselheiros: Professora Maria
de Fátima Cóssio, Pró-Reitora de Graduação; Professora Francisca Ferreira Michelon, Pró-Reitora de
Extensão e Cultura; Professor Flavio Fernando Demarco, Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e
Inovação, Professora Carini Dahl Corcini, representante da Área de Ciências Agrárias; Professor
Eduardo Ferreira das Neves Filho, representante da Área de Ciências Humanas; Professora Rejane
Giacomelli Tavares, representante da Área de Ciências da Saúde e Biológicas; Professora Angela
Raffin Pohlmann, representante da Área de Letras e Artes; Professora Úrsula Rosa da Silva,
representante do Conselho Universitário; Acadêmico Pedro Henrique de Souza Rafael, suplente da
representante discente. Não compareceram os conselheiros: Professor Leonardo da Silva Oliveira,
representante da Área de Ciências Exatas e Tecnologia e Acadêmico Juliano Kilinski Tavares,
representante discente. Com a constatação de existência de quorum, o senhor presidente iniciou a reunião
colocando em votação a pauta do dia. A conselheira Fatima Cossio solicitou acrescentar mais membros na
Comissão de Graduação, pelo grande número de processos a serem analisados por aquela Comissão,
tendo muito acúmulo de processos sem análise. Aprovada a solicitação e ficou deliberado que seria
discutida em próxima reunião a forma de aumentar as Comissões e deliberar poder de decisão. O
conselheiro Flavio Demarco comunicou que estavam fazendo um movimento de unificação dos Comitês
de Ética Humana. Novo Coordenador: Prof. Marcos Brito Corrêa, da Faculdade de Odontologia. Relatou
ainda que havia ocorrido reunião com a Universidade Católica de Pelotas – UCPel e havia sido aprovada
a migração do Programa de Pós-Graduação em Letras para a UFPel (Nota 5). Disse que a UFPel possuía
cinco Programas com nota cinco e agora somava mais um. Neste momento o senhor presidente informou
que o COCEPE havia lançado Edital para eleição de representantes da Área de Letras e Artes. A
professora que havia se candidatado não era da Área de Letras e Artes e sim Ciências Sociais Aplicadas.
Havia ficado receoso que os professores da Área não se sentissem representados. Por este motivo, havia
se reunido com a Diretora do Centro de Letras e Comunicação e exposto o assunto. Solicitou que fosse
enviada declaração da Área aceitando esta candidata. A seguir, a conselheira Carini Corcinni informou
que em nove de março havia participado de reunião com a CAPES, para definir edital para participação
em Programa PIBID. A UFPel iria participar com a Residência Médica. Apenas cinco cursos haviam
mostrado interesse em participar na Residência. A seguir, o conselheiro Flavio Demarco solicitou incluir
na pauta um projeto de pesquisa (23110.003159/2016-18). Aprovado pelos conselheiros. Colocada em
votação a pauta foi aprovada por unanimidade. De pronto deu seguimento à reunião, passando ao Item
01. Alocação de vagas para Edital 01/2017 e Edital Complementar ainda para Cursos REUNI. O relator
explicou que o preenchimento das vagas para cursos REUNE. Existiam quinze vagas do Banco de
Vagas, sete novas e sete vagas estratégicas. As nomeações somente aconteceriam a partir de janeiro de
2019, para as vagas estratégicas. Seria feita imediatamente a alocação, por empréstimo, de sete vagas
novas e quatro das vagas estratégicas. Havia sido feita chamada complementar para os cursos que não
haviam preenchido corretamente os formulários, para complementação do Edital 01/2017. Concorreriam
os cursos que foram considerados elegíveis. O conselheiro Flavio Demarco falou que acreditava ser uma
decisão precipitada e complicada, pois estariam trabalhando com a “perspectiva” de ter as vagas
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estratégicas (aposentadoria ou morte). Preferia fazer concurso para preencher estas vagas para o Edital
01/2017. Deveriam discutir a Política de distribuição das vagas estratégicas, como haviam feito com as
vagas de necessidades, pois haviam esperado um ano para discutir a forma de distribuir estas vagas.
Mesmo que os professores só fossem nomeados em janeiro de 2019. O senhor presidente disse que se
fosse decisão do Conselho utilizar estas sete vagas para preencher a falta de docentes, eles não estariam
desrespeitando o Edital e não deixariam sete vagas ociosas por mais um ano. A conselheira Úrsula propôs
que fosse considerada a alocação das quinze vagas e mais as sete vagas novas. As sete vagas estratégicas
ficariam aguardando Edital. O senhor presidente propôs que, considerando as manifestações,
encaminhariam da seguinte forma: preencheriam as quinze vagas existentes e as sete vagas novas,
somando vinte e duas vagas. As outras sete vagas ficariam em stand bi, para aguardar Edital. Nesse edital
imediato preencheriam vinte e duas vagas. A conselheira Francisca Michelon solicitou que neste edital
fosse informado que as vagas que não fossem utilizadas seriam tomadas por empréstimo. Até trinta de
abril seria lançado o referido edital. Colocada em votação a proposta de utilizar vinte e duas vagas com
prazo até trinta de abril, esta foi aprovada por unanimidade. O lançamento de Edital Complementar para
receber solicitações dos cursos que não haviam preenchido bem os formulários foi aprovado por
unanimidade. Item 02. Processo nº 23110.002351/2018-41 - NOTA TÉCNICA COCEPE - Edital para
Seleção de Professores Formadores. O senhor presidente apresentou a redação da Nota Técnica,
apresentada para análise. Após a leitura da proposta, deixou a palavra liberada para manifestações por
parte dos conselheiros. Sem manifestações, a proposta foi colocada em regime de votação, sendo esta foi
aprovada, com um voto contrário e uma abstenção. Item 03. PROCESSOS PROFESSOR
SUBSTITUTO. Processo n° 23110.8029/2018-25 - CLC - Solicitação de abertura de Edital para
Seleção de Professor Substituto - Área de LIBRAS (Esta solicitação está vinculada ao pedido de
afastamento da Professora Mayara Bataglin Raugust, que será solicitada a partir de abril de 2018).
Processo n° 23110.6434/2018-17 - FD - Solicitação, de contratação do segundo colocado em seleção
para professor de Direito Civil, conforme EDITAL CPSI Nº 016, DE 30 DE MAIO DE 2017, no qual
está o resultado final de seleção para professor substituto processo 23110.006434/2018-17 (Afastamento
para Doutorado do Prof. Paulo Cesar Barbosa - processo 23110.003302/2018-25) . Processo n°
23110.8893/2018-27 - FAT - Solicitação de concurso para provimento de professor substituto
(Prorrogação de afastamento para Doutorado do Prof. Fabiano Fritzen). Processo n° 23110.8900/2018-
91 - FaE - Solicitação de abertura de Edital para Seleção de Professor Substituto - Área de Afastamento
para doutorado da professora Lilian Lorenzato Rodriguez. Processo n° 23110.5814/2018-26 - FaE -
Solicitação, de contratação do próximo candidato aprovado no concurso Edital nº 018 de 27 de junho de
2017, processo 23110.002633/2017-67, área Psicologia Educacional (Afastamento para pós-doutorado da
professora Rosária Ilgenfritz Sperotto). Processo n° 23110.8873/2018-56 - FaE - Solicitação de
contratação de candidato aprovado no concurso Edital 018 de 27 de junho de 2017, processo
23110.002633/2017-67, área Psicologia Educacional (Afastamento para pós-doutorado da professora
Maria Simone Debacco). Processo n° 23110.8228/2018-83 - FO - Solicitação de abertura de Edital para
Seleção de Professor Substituto - Área de Ciências da Saúde: Odontologia, Saúde Coletiva (Afastamento
para Pós-Doutorado da Prof.ª Andreia Morales Cascaes. Estes sete processos foram aprovados pelos
conselheiros. Processo n° 23110.10166/2018-20 - FAUrb - Solicitação para prorrogação do contrato da
Professora Substituta Juliana Al-Alam Pouey (vaga do professor Álvaro Xavier) até completar o prazo de
24 meses. Este processo foi encaminhado à PROGEP, para manifestação de viabilidade técnica para
atender a solicitação.Processo n° 23110. 3215/2018-78 relacionado ao 23110. 10410/2018-54 - CDTec
- Solicitação de abertura de Edital para Seleção Professor Substituto - Área: Biotecnologia/CDTec
(Licença-Maternidade da Prof.ª Lucielli Savegnago. Este processo foi retirado de pauta. Item 04.
PROCESSOS PROFESSOR EFETIVO. Processo n° 23110.8780/2018-21- FaMed/Psico. - Solicitação
de abertura de Concurso Público para Professor do Magistério Superior- Área: Psicologia
Fenomenológica e Humanista. Processo n° 23110.8892/2018-82 - FaMed/TO - Solicitação de abertura
de Concurso Público para Professor do Magistério Superior- Área: Terapia Ocupacional. Processo n°
23110.0039/2016-51 - CLC. - Concurso Público para a Carreira Docente de Magistério Superior - 40h
DE - Área: LIBRAS/CLC (Vaga: Exoneração Prof.ª Bruna F. Antunes Alberton/ - 2anos). Estes três
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processos foram encaminhados à Comissão de Concursos, para análise. Item 05. PROCESSOS DA
COMISSÃO DE GRADUAÇÃO - CG. Processo n° 23110.9808/2018-48 - FE - Recurso da aluna
Kênia F. Duarte Britto quanto à reprovação na disciplina de Genética - Curso de Enfermagem. O
COCEPE aprovou a solicitação de cursar a disciplina em Regime Concentrado. Processo n°
23110.104784/2017-59 - FV - Solicitação de exclusão da matrícula da aluna Ana Julia Rodrigues
Teixeira Ramos na disciplina de Pratica Hospitalar, para regularizar seu Histórico Escolar. O COCEPE
deliberou deferir a solicitação e encaminhou o processo à Coordenação de Registros Acadêmicos – CRA,
para verificar a possibilidade de excluir a matrícula da disciplina. Processo n° 23110.8824/2018-13 - D -
Solicitação de ingresso no Curso de Licenciatura em Geografia Noturno - João Ailton Goularte
Belasquem. O COCEPE deliberou que o aluno deveria cursar as três disciplinas do primeiro semestre
necessárias para ingressar no curso e concorrer no próximo edital de reopção. Processo n°
23110.5211/2018-24 - D - Solicitação de quebra de pré-requisito da disciplina de Estágio em Ensino de
Física - Carina de Souza Teixeira Peraça. Proposta de encaminhamento: O COCEPE, com base na Nota
Técnica; com base no desempenho que a aluna demonstrou; com base na política institucional de
fomentar a internacionalização do ensino, questionou o Colegiado do Curso se poderia fazer a quebra de
pré-requisito. Este encaminhamento foi aprovado por unanimidade. Os demais processos, todos com
parecer favorável da Comissão, foram aprovados pelo Conselho: Processo n° 23110.5984/2018-19 - D -
Solicitação de quebra de pré-requisito disciplina de Estatística Básica - Adriano Schneider Neutzling.
Processo n° 23110.7279/2018-48- FAT - Projeto de Ensino: I Semana de Acolhida do Curso de
Bacharelado em Turismo da UFPel. Processo n° 23110.5505/2018-56 - FaMed/Psico. - Projeto de
Ensino: Núcleo de Estudos e Pesquisas É'LÉÉKO - Agenciamentos Epistêmicos Antirracistas
De(s)coloniais. Processo n° 23110.3253/2018-21 - FO - Projeto de Ensino: Dialogando sobre ocupação
e modelos em Terapia Ocupacional. Processo n° 23110.3473/2018-54 - FaMed - Projeto de Ensino:
Fundamentos de Neonatologia Básica. Processo n° 23110.5146/2018-37 - FO - Projeto de Ensino:
Endodontia. Item 06. PROCESSOS DA COMISSÃO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO –
CPPG. Processo n° 23110.4541/2018-01 - ICH - Projeto de Pesquisa: Patrimonialização da dor: o
Memorial da Boate Kiss. Item 07. PROCESSOS DA COMISSÃO PERMANENTE DE PESSOAL
DOCENTE – CPPD. Todos os processos, com parecer favorável da Comissão, foram aprovados pelo
Conselho: Processo n° 23110.3312/2018-61- FV - Solicitação de Banca Específica para Avaliação da
promoção funcional por mérito à Classe E Titular - Prof. Carlos Eduardo Wayne Nogueira. Processo n°
23110.3632/2018-11- CA - Solicitação de afastamento para realizar Mestrado na UFPel - Prof.ª Clarice
Franco de Souza. Período: 15.04.2018 a 15.04.2020. Processo n° 23110.7226/2018-27- CA - Solicitação
de afastamento para realizar Doutorado na UFPel - Prof. Marcelo Barros de Borba. Período: 20.03.2018 a
20.03.2020. Processo n° 23110.7655/2018-02 - CIM - Solicitação de prorrogação de afastamento para
Pós Graduação da Prof.ª Maria de Fátima Bento Ribeiro até o dia 30 de junho de 2018. Processo n°
23110.6768/2018-82 - CIM - Solicitação de afastamento para realizar Doutorado na Universidade
Lusófona do Porto - Prof. Pedro Mascarenhas de Souza Pinheiro. Período: 23/02/2018 a 23.02.2021.
Item 08. PROCESSOS DA COMISSÃO DE EXTENSÃO – CE. Todos os processos, com parecer
favorável da Comissão, foram aprovados pelo Conselho: Relatório Final do Projeto de Extensão: Ciclo
Permanente de Palestras da Madeireira. Relatório Final do Projeto de Extensão: - FN - I Semana de
Alimento e gestão da agricultura familiar na UFPel. Vinculado ao proc. nº 23110.008923/2015-52.
Relatório Final do Projeto de Extensão: - FN - Inclusão da agricultura familiar em situação de extrema
pobreza e messoregião da metade sul do Rio Grande do Sul no contexto agroindustrial da UFPel.
Processo n° 23110.007330/2015-79 - FN - Relatório Final do Projeto de Extensão: Tecnologia de
alimentos na agroindústria familiar. Relatório Final do Projeto de Extensão: - IB - VI Curso técnico-
prático de processamento de sêmen e inseminação artificial em aves. Projeto de 2011. Processo n°
23110.002089/2016-72 - CA - Relatório Final do Projeto de Extensão: Recital e workshop de violão com
Bruno Madeira. Relatório Final do Projeto de Extensão: - CA - EclepitoFACE2010. Relatório Final do
Projeto de Extensão: - FE - Discutindo as trajetórias de formação na pedagógica a distância da
UAB/UFPel. Processo n° 23110.007290/2015-65 - FN - Gastronomia regional para a agricultura familiar
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e comunidade local. Item 09. PROCESSO APROVADO “AD REFERENDUM” PARA SER
HOMOLOGADO. Processo n° 23110.008782/2018-11 - FaMed/Psico. - Solicitação de abertura de
Edital para Seleção de Professor Substituto - Área de Psicologia Geral. Aprovação homologada pelo
Conselho. Item 10. PROCESSO Nº 23110.104637/2017-89 - Solicitação de encerramento do Curso de
Licenciatura em Educação do Campo - Modalidade EAD. O COCEPE aprovou a solicitação da
Coordenação do Curso de Licenciatura em Educação no Campo a Distância, para o encerramento do
Curso, na Modalidade EAD. Processo encaminhado à Coordenação de Registros Acadêmicos, para
providências necessárias ao encerramento do curso. Item 11. PROCESSO Nº 23110.001478/2017-42 -
Solicitação de redistribuição do docente Fabrício da Silva Terra para a Universidade Federal dos Vales de
Jequitinhonha e Mucuri, garantido o código de vaga docente à esta Unidade Acadêmica junto ao curso de
Engenharia Hídrica. O COCEPE aprovou a solicitação. EXTRAS: 1) Processo nº 23081.034179/2017-
06 – Solicitação de redistribuição por permuta do Prof. Ricardo Zambarda Vaz, do Departamento de
Zootecnia da UFPel, com o Prof. Rafael Aldrighi Tavares, do Departamento de Zootecnia e Ciências
Biológicas da UFSM. O COCEPE aprovou a solicitação. Processo encaminhado ao Gabinete do Reitor,
para tramitações necessárias. 2) Processo nº 23110.003159/2016-18 da FAT - Projeto de Pesquisa: A
capacidade resiliente como ferramenta estratégica para melhoria de desempenho em organizações públicas
e privadas do Brasil. Aprovado o parecer favorável da Comissão. 3) Processo nº  23110.009817/2018-39
de Rogério Raymundo Guimarães Filho – Requerimento para poder participar do Processo Seletivo
para concessão de Bolsas de Mestrado e Doutorado pela PRPPGI.  O COCEPE recomendou à Faculdade
de Direito que, tendo em vista a impossibilidade do aluno concorrer à bolsa, pela diferença de calendário
entre a distribuição de bolsas e matrícula do Mestrado em Direito, que a vaga extra para ampla
concorrência fosse destinada ao aluno. 4) Ficou decidido que na próxima reunião seria discutido o assunto
de empate técnico entre cursos na lista do Resultado Final do Edil 01/2017. Sem mais assuntos a tratar a
senhora presidente deu por encerrada a reunião às treze horas e cinco minutos e eu , Roseméri Gomes
Gonçalves, Secretária dos Conselhos Superiores, lavrei a presente Ata que após lida e aprovada foi
igualmente assinada pelo senhor presidente.

 

                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                       
                

 

Documento assinado eletronicamente por ROSEMERI GOMES GONCALVES,
Secretária, Conselho Coordenador do Ensino, da Pesquisa e da
Extensão, em 15/06/2018, às 16:08, 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 LUIS ISAIAS CENTENO DO
AMARAL, Presidente, em 22/06/2018, às 16:47, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0180064 e o código CRC 4E5442B8.
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