UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO
ATA nº 12/2018
Aos dezenove dias do mês de abril de dois mil e dezoito 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; Professor Fernando Igansi, representando a 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
Leonardo da Silva Oliveira, representante da Área de Ciências Exatas e Tecnologia; Professora Vania
Grimm Thies, suplente do representante da Área de Ciências Humanas; Professora Rejane Giacomelli
Tavares, representante da Área de Ciências da Saúde e Biológicas; Professora Larissa Patron Chaves
Spiecker, representante da Área de Letras e Artes; Professora Úrsula Rosa da Silva, representante do
Conselho Universitário; Senhora Eugênia Antunes Dias, representante dos Servidores TécnicoAdministrativos; Senhora Adriana de Souza Gomes Dias, representante dos Servidores TécnicoAdministrativos; Acadêmico Pedro Henrique de Souza Rafael, suplente da representante discente e
Acadêmica Daniela Lumertz da Luz, representante discente. Com a constatação de existência de
quorum, o senhor presidente iniciou a reunião fazendo três informes ao Pleno: 1) Comentou o
encaminhamento enviado pelo CDTec, para o Processo nº 23110.007509/2018-79 de Eduarda Medra
Rangel. O Colegiado manteve o parecer sobre a concessão de bolsas, não tendo condições de manter a
Doutoranda com a bolsa de PG. Solicitou que fosse redigida a resposta. 2) Disse que a FD havia
encaminhado documento sobre o Processo nº 23110.015923/2018-51 do aluno Adriano Behocaray
Lamego Neto, em relação ao encaminhamento do COCEPE, de 12.04.2018: “deliberou aprovar a
solicitação do aluno Adriano Behocaray Lamego Neto, do Curso de Direito, para cursar duas
disciplinas em regime de dependência, em 2018, juntamente com as demais disciplinas regulares e, em
2019, cursar a disciplina faltante, igualmente com as que compõem a grade curricular desse período.O
COCEPE entende que a redação do item 2 da página 27 do Projeto Pedagógico do Curso
("2. Reprovação nas disciplinas em dependência, obsta o prosseguimento do curso. Devendo o aluno
cursar no ano seguinte somente as disciplinas (em dependência) em que reprovou.") autoriza o
prosseguimento regular do requerente, uma vez que não há registro de reprovação nas disciplinas em
dependência”. Leu o parecer SEI 0111805. Ficou deliberado que o senhor presidente iria esclarecer a
decisão do COCEPE junto à Coordenadora do Curso de Direito. 3) Relatou que o Curso de Transporte
Terrestre em El Doado do Sul estava sendo atualizado. Havia sido assinado Termo de Compromisso com
a Prefeitura, para abrigar o curso em prédio municipal. Havia processo em negociação, para garantir
imóvel, água, energia elétrica e internet para garantir o funcionamento do Curso. Deu sequência à reunião,
passando à ordem do dia. Perguntou se havia algum assunto para ser incluído na pauta. A conselheira
Fátima Cossio solicitou incluir dos processos na CG. O conselheiro Eduard Neves solicitou retirar da
pauta o item 8.04. Com a aprovação por parte dos conselheiros, deu seguimento à reunião, passando ao
Item 01. PROCESSO Nº 23110.001222/2018-35 da FAT – Solicitação de alteração do Regime de
trabalho de 40 horas semanais, retirada de dedicação exclusiva - Prof. Vinicius Castro da Silva. O
COCCEPE aprovou o parecer exarado pela Comissão Especial, desfavorável à solicitação. O senhor
presidente convidou a Diretora da FAT, Prof.ª Simone Mello e a Diretora do Departamento, Prof.ª
Daniela, informando que concederiam dez minutos para cada manifestação. A Prof.ª Isabel Cristina Rosa
Barros Rasia fez seu relato em relação à aprovação do Departamento para a retirada d Dedicação
Exclusiva da carga horária do Prof. Vinícius. A Prof.ª Simone falou como Diretora da Unidade.
Aconteceram diversas manifestações por parte dos conselheiros, em forma de questionamentos às
professoras. Após vários esclarecimentos, as duas professoras foram dispensadas, O senhor presidente fez
seu comentário sobre a forma como deveria ser feita a solicitação de redução de carga horária. A seguir,
passou a palavra aos membros da Comissão Especial (Prof. Leonardo Oliveira e Eduardo Neves Filho)
para relato do parecer exarado sobre o assunto, desfavorável à redução. Solicitou emissão de Nota do
COCEPE sobre a forma como procede em relação à carga horária no momento da solicitação de abertura
de concurso. Lembrou que existe a questão legal do Art. 20 da Lei 12.772.Finalmente o Conselho
aprovou o parecer da Comissão Especial, com três abstenções. A conselheira Daniela Lumertz disse que
não conseguiram fazer contato com os alunos, para analisarem a visão destes sobre o assunto. Ficou
deliberado criar Comissão Especial para redigir a Nota para orientar as Unidades como agir nestes casos.
Foram sugeridos os nomes dos conselheiros Leonardo Oliveira, Eduardo Neves Filho, Eugênia Antunes
Dias e Larissa Chaves Spiecker. Os nomes foram aprovados e encaminhados para emissão de Portaria do
G R . Item 02. PROCESSO Nº 23220.003803/2018-72 – Prestação de Colaboração Técnica na
Universidade Federal de São João. A conselheira Úrsula Silva relatou o processo. Aconteceram
manifestações diversas. O senhor presidente sugeriu que o processo fosse analisado pelos dois Reitores
em encontro entre os dois. Retirado de pauta. Aprovada a sugestão por unanimidade. Item 03.
PROCESSO Nº 23220.007557/2018-67 da FAUrb - Vagas por aposentadoria na FAUrb. O Prof. Paulo
Ferreira leu o memorando da Faculdade de Arquitetura e explicou como seriam distribuídas as vagas no
próximo edital. O senhor presidente disse que inda estavam discutindo a forma de distribuição das novas
vagas, sendo o foco nas necessidades dos cursos. A tendência era que apresentassem a proposta ao
COCEPE, até o final de abril. O Pleno apreciou o teor do memorando da FAURB, discutiu as questões
levantadas e deliberou encaminhar resposta à Unidade, com algumas considerações a cerca do que foi
levantado e debatido. Após mais algumas colocações, o senhor presidente colocou em votação se o
COCEPE faria uma resposta à FAUrb, dizendo que tão logo houvesse sido decidida a forma de
distribuição as Unidades seriam informadas. Disse ainda que ele faria a redação da resposta. Aprovado o
encaminhamento. Item 04. RECURSOS AO EDITAL COODEC Nº 010/2018 – PROFESSOR
EFETIVO. Processo n° 23110.14580/2018-16 – ICH - Solicitação de retificação do Edital COODEC nº
010, de 02/04/2018, referente à área de Conservação Preventiva/ICH - – Processo nº 23110.104830/
2017-10. O COCEPE deliberou indeferir a solicitação do Colegiado do Curso de Conservação e
Restauração de Bens Culturais Móveis de retificação de áreas de Concurso Público, pertencente ao Edital
COODEC nº 010, 02 de abril de 2018, Processo nº 23110.104830/2017-10 - Área: Conservação
Preventiva/ICH, para que não haja prejuízo aos demais concursos do referido Edital, tendo em vista que a
homologação do resultado final deve obedecer aos prazos eleitorais, a fim de conseguirmos nomear, ainda
este ano, os candidatos aprovados, o que não seria possível se houvesse retificação e consequente
prorrogação do prazo de inscrições. Processo n° 23110.16938/2018-37 – EXTERNA - Requerimento
para retificação do Edital COODEC nº 010, de 02/04/2018, referente à área de Conservação
Preventiva/ICH Processo nº 23110.104830/ 2017-10. O COCEPE deliberou indeferir a solicitação da
Comissão de Bacharéis e Alunos do Curso de Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis de
retificação da titulação exigida em Concurso Público, pertencente ao Edital COODEC nº 010, de 02 de
abril de 2018, Processo nº 23110.104830/2017-10 - Área: Conservação Preventiva/ICH, para que não
haja prejuízo aos demais concursos do referido Edital, tendo em vista que a homologação do resultado
final deve obedecer aos prazos eleitorais, a fim de conseguirmos nomear, ainda este ano, os candidatos
aprovados, o que não seria possível se houvesse retificação e consequente prorrogação do prazo de
inscrições. Processo n° 23110.16101/2018-98 – CLC – Solicitação de retificação no Edital COODEC nº
010, de 02/04/2018, referente à titulação para área de Libras/CLC, Processo nº 23110.000039/2016-51. O
COCEPE deliberou indeferir a solicitação do Centro de Letras e Comunicação - CLC, referente à
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titulação exigida em Concurso Público, pertencente ao Edital COODEC nº 010, de 02 de abril de 2018,
Processo nº 23110.000039/2016-51 - Área: LIBRAS/CLC, para que não haja prejuízo aos demais
concursos do referido Edital, tendo em vista que a homologação do resultado final deve obedecer aos
prazos eleitorais, a fim de conseguirmos nomear, ainda este ano, os candidatos aprovados, o que não seria
possível se houvesse retificação e consequente prorrogação do prazo de inscrições. Item 05. RECURSO
AO EDITAL Nº 026/2017 – PROFESSOR EFETIVO. Processo n° 23110.12356/2018-81 –
EXTERNA – Recurso contra resultado final - Ed.026/17- Proc. 23110.005954/2017-13-Área: Proj.
Arq.e Urb.OU.../FAUrb Celma Paese. Processo retirado de pauta, por não ter retornado a resposta da
FAUrb. Item 06. PROCESSOS PROFESSOR EFETIVO. Processo n° 23110.6253/2017-00 – FaE Alteração de classificação de candidata no Concurso Público para a carreira do Magistério Superior – 40h
DE – Área: Política Educacional/FaE. (Art. 29 da Resolução nº 05/2018). Para a análise deste processo, a
conselheira Eugênia Dias se retirou da reunião, por se sentir impedida de manifestar sua opinião, visto que
havia participado do concurso. O COCPE aprovou a homologação do resultado da candidata, em 5º lugar
no concurso, com média final 6,50. Processo n° 23110.16245/2018-44 – FD - Solicitação de
aproveitamento da candidata aprovada em 2º lugar, Ana Carolina Machado Ratkiewicz, - Processo UFPel
23110.010415/2014-53 – Edital 015/2017 – Área: Direito Civil/FD. O COCEPE aprovou a solicitação de
aproveitamento, com uma abstenção. Processo n° 23110.14037/2018-19 – CDTec – Solicitação de
aproveitamento do candidato aprovado em 2º lugar- Edital CPSI 40/2016 - Proc. nº 23110.006723/201646 – Área: Engenharia de Computação: Medidas Elétricas, Magnéticas e Eletrônicas, Instrumentação/
Eletrônica Industrial, Sistemas e Controles Eletrônicos/ Telecomunicações/CDTec. O COCEPE aprovou,
por unanimidade, a solicitação do Conselho do Centro de Desenvolvimento Tecnológico - CDTec de
aproveitamento de candidato aprovado, Maurício Banaszeski da Silva. Processo encaminhado à
PROGEP, para providências necessárias. Item 07. PROCESSOS PROFESSOR SUBSTITUTO.
Processo n° 23110.11767/2018-50 – CEng - Processo Seletivo Simplificado para contratação de Prof.
Substituto – 40h – 01 vaga – Área: Engenharia Agrícola/CEng (Vaga: Aposentadoria do Prof. Rubi
Munchow). O COCCEPE aprovou a solicitação do Conselho do CEng, de abertura de Edital do Processo
Seletivo para contratação de Professor Substituto, como segue: Vaga: Aposentadoria do Prof. Rubi
Munchow. Departamento/Curso: Curso de Engenharia Agrícola. Área: Engenharia Agrícola. Regime de
Trabalho: 40h. Nº de vagas: 01 vaga. Titulação Exigida: Graduação em Engenharia Agrícola COM
Doutorado em Engenharia. Processo n° 23110.14799/2018-15 – CEng - Processo Seletivo Simplificado
para contratação de Prof. Substituto – 40h – 01 vaga – Área: Engenharia Elétrica/CEng (Vaga:
Afastamento para Pós-Graduação stricto sensu Prof. Alvacir Alves Tavares). O COCEPE aprovou a
solicitação do Conselho do CEng, de abertura de Edital do Processo Seletivo para contratação de
Professor Substituto, como segue: Vaga: Afastamento para pós-graduação Prof. Alvacir Alves Tavares.
(Término do Contrato Prof. Substituto Alexsander Vasconcelos Canez, Edital CPSI 13/2016 (0106712).
Departamento/Curso: Curso de Engenharia Eletrônica. Área: Engenharia Elétrica. Regime de Trabalho:
40h. Nº de vagas: 01 vaga. Titulação Exigida: Mestrado em Engenharias IV. Processo n°
23110.104204/2017-23 – ICH – Solicitação solicita a contratação da primeira colocada Proc. seletivo
para contratação de Prof. Substituto - Edital CPSI nº 039 de 22/08/2016, Proc.º 23110.005846/2016-60),
para o preenchimento de vaga referente ao afastamento do professor Rafael Guedes Milheira. O
COCEPE, considerando que o Edital de Homologação nº 47, de 24/10/2016, publicado no DOU de
23/10/2016, não foi prorrogado e, dessa forma não foi possível o aproveitamento solicitado no Mem. nº
230 (0019055) e considerando a solicitação de abertura de Processo Seletivo para o preenchimento de 02
(duas) vagas de professor substituto, decorrentes do afastamento dos professores Rafael Guedes Milheira
e Lúcio Menezes Ferreira, deliberou aprovar a abertura do Processo Seletivo, para duas vagas, na área de
Arqueologia/ICH, solicitando que o referido certame tramite em um processo separado. Processo
encaminhado à SCS, para realizar a abertura de outro Processo SEI, com a duplicação dos seguintes
documentos: 0093165, 0094578 e 0106942 e, após, concluir este processo. Item 08. PROCESSOS
COMISSÃO DE GRADUAÇÃO – CG. Processo n° 23110.12687/2018-11 – CCQFA – Solicitação de
carga horária de 21 horas semanais para o Prof. Breno Souto D’Oliveira. O COCEPE deliberou que,
neste momento, tendo em vista não prejudicar as aulas em andamento, aprova a solicitação de carga
horária de 21 horas semanais para o Prof. Breno Souto D’Oliveira. Determinou ainda que no próximo
semestre sua carga horária fosse menor, para permitir que sua média ao longo do ano, fique no intervalo
do que está definido na Resolução nº 41/2017. Processo n° 23110.11969/2018-00 - Solicitação do aluno
Willian dos Santos Nascimento, para quebra de pré-requisito para as disciplinas de Biologia da
Conservação e Ecologia de Comunidades Vegetais. O COCEPE aprovou, por unanimidade, o parecer da
Comissão de Graduação – CG, desfavorável à solicitação do aluno Willian dos Santos Nascimento, para
quebra de pré-requisito para as disciplinas de Biologia da Conservação e Ecologia de Comunidades
Vegetais, do Curso de Ciências Biológicas - Bacharelado, por não ter a carga horária integralizada, não
configurando como provável formando. Processo n° 23110.12223/2018-13 - Solicitação do aluno
Leonardo Leal Tavares, para reopção de curso. O COCEPE aprovou, com três abstenções, o parecer da
Comissão de Graduação – CG, desfavorável à solicitação do aluno do Curso de Engenharia Eletrônica,
Leonardo Leal Tavares, de reopção para o Curso de Engenharia de Controle e Automação, pelo fato de
que o aluno não tinha a carga horária integralizada. Processo n° 23110.13553/2018-18 - Solicitação da
aluna Roselaine Lima, para quebra de pré-requisito para a disciplina de Fonologia. O COCEPE retirou o
processo de pauta, para ser analisado em 26 de abril, próxima reunião do Conselho. Processo n°
23110.008405/2018-81 - Solicitação da aluna Francisca Correa Baldino, para quebra de pré-requisito para
a disciplina Melhoramento Animal Aplicado. O COCEPE aprovou o parecer da Comissão de Graduação
– CG, desfavorável à solicitação de da aluna Francisca Correa Baldino, para quebra de pré-requisito para
a disciplina de Melhoramento Animal Aplicado, com base no parecer do Colegiado do Curso de
Zootecnia. Item 09. PROCESSOS COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO – CPPG. Processo n°
23110.014397/2018-11 – CA - Requisição de servidor técnico administrativo para acordo de
Cooperação. O COCEPE retirou o processo de pauta, para ser analisado na próxima reunião. Processo n°
23110.012259/2018-99 – PRPPG - Resultado do processo seletivo para professores visitantes no
Programa de Pós-Graduação em Letras stricto sensu para análise e devidos encaminhamentos. O
COCEPE homologou o resultado do Processo Seletivo, para Professores Visitantes no Programa de PósGraduação em Letras stricto sensu. Processo n° 23110.006648/2018-85 – ICH - Constatação de plágio
em texto de qualificação de discente do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade
Federal de Pelotas. O COCEPE retirou o processo de pauta, para ser analisado na próxima reunião.
Processo n° 23110.003744/2018-71 – FAEM - Solicitação de informações de como proceder com
alunos que não foram matriculados e concluíram o curso. Salienta que, todos esses alunos possuem toda
documentação para emissão do diploma. O COCEPE retirou o processo de pauta, para ser analisado na
próxima reunião. Para os demais processos, o COCEPE aprovou o parecer da Comissão de Pesquisa e
Pós-Graduação, favorável à solicitação: Processo n° 23110.105190/2017-65 – IB - Programa Analítico e
Ementa de Disciplina da Pós-Graduação: Métodos em Filogenia Molecular. Processo n°
23110.005278/2018-69 – FaE - Programa Analítico e Ementa de Disciplina da Pós-Graduação: L. D.:
Leituras em Governamentalidade e Biopolítica II. Processo n° 23110.001899/2018-73 – FAEM Programa Analítico e Ementa de Disciplina da Pós-Graduação: Olivicultura. Processo n°
23110.006421/2018-30 – IFISP - Programa Analítico e Ementa de Disciplina da Pós-Graduação:
Sociologia e Meio Ambiente. Processo n° 23110.0104198/2017-12 – CCQFA - Programa Analítico e
Ementa de Disciplina da Pós-Graduação: L. D. Estudos Culturais em Stuart Hall. Processo n°
23110.0104959/2017-28 – CCQFA - Programa Analítico e Ementa de Disciplina da Pós-Graduação:
Seminários Avançados – Ciências e Tecnologias. Processo n° 23110.0105557/2017-41 – CLC Programa Analítico e Ementa de Disciplina da Pós-Graduação: Tópicos Especiais em Linguística
Aplicada. Processo n° 23110.105188/2017-96 – FAUrb - Programa Analítico e Ementa de Disciplina da
Pós-Graduação: Mobilidade Urbana e o desenvolvimento orientado ao transporte público. Processo n°
23110.102363/2017-93 – FAUrb - Programa Analítico e Ementa de Disciplina da Pós-Graduação:
Termodinâmica. Processo n° 23110.102253/2017-21 – CDTec - Programa Analítico e Ementa de
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Disciplina da Pós-Graduação: Nanotecnologia I. Processo n° 23110.102236/2017-94 – CDTec Programa Analítico e Ementa de Disciplina da Pós-Graduação: Patologia da Madeira. Processo n°
23110.102365/2017-82 – CDTec - Programa Analítico e Ementa de Disciplina da Pós-Graduação:
Técnicas Analíticas de Caracterização de Materiais I. Processo n° 23110.102252/2017-87 – CDTec Programa Analítico e Ementa de Disciplina da Pós-Graduação: Tecnologia da Madeira. Processo n°
23110.103278/2017-42 – IFM - Programa Analítico e Ementa de Disciplina da Pós-Graduação: Fontes
Históricas nas Pesquisas em Educação Matemática. Processo n° 23110.11238/2018-56 – FE - Programa
Analítico e Ementa de Disciplina da Pós-Graduação: Ecossistema e Saúde. Processo n°
23110.0109/2018-32 – CDTec - Regimento do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de
Materiais. Processo n° 23110. 006116/2018-48 – FE - Solicitação de autorização para realizar a banca
de defesa de dissertação da aluna Sandra Mattos França. Processo n° 23110.10787/2018-11 – FV Projeto de Pesquisa: Adição de ácido eicosapentaenoico (EPA) e ácido docosahexaenoico (DHA) ao
sêmen de eqüinos. Processo n° 23110.15021/2018-15 – FAEM - Projeto de Pesquisa: Desenvolvimento
de aplicativo para celular para auxiliar a calibragem de pulverizadores agrícolas. Processo n°
23110.15068/2018-89 – FAEM - Projeto de Pesquisa: Uso de plantas na mitigação de águas
contaminadas com resíduo de agrotóxicos. Processo n° 23110.101012/2017-65 – FaMed - Projeto de
Pesquisa: Prevalência de depressão e fatores associados em universitários. Processo n° 23110.0637/201891 – FaMed - Projeto de Pesquisa: Transtornos mentais comuns e dor lombar em trabalhadores do
judiciário federal: associações com a organização do trabalho e com o assédio moral. Processo n°
23110.101017/2017-98 – FaMed - Projeto de Pesquisa: Uso de medicamentos durante a gestação e
lactação na coorte de nascimentos de Pelotas 2015. Processo n° 23110.100847/2017-06 – FO - Projeto
de Pesquisa: Falta de acesso e utilização de serviços odontológicos entre universitários ingressantes na
Universidade Federal de Pelotas. Processo n° 23110.100742/2017-49 – FaMed - Projeto de Pesquisa:
Caracterização de refeições consumidas por acadêmicos em uma Universidade Pública do Sul do Brasil.
Processo n° 23110.5531/2018-84 – FaMed - Projeto de Pesquisa: A Potência de Histórias de Vida de
Mulheres em Situações de Aprisionamentos para a Subversão da Colonialidade. Processo n°
23110.11781/2018-53 – IB - Projeto de Pesquisa: Diversidade de macrófitas aquáticas em uma área
úmida no município de Capão do Leão, RS. Processo n° 23110.11782/2018-06 – IB - Projeto de
Pesquisa: Biologia da Polinização de Dicliptera squarrosa Ness (Acanthaceae) no Sul do Brasil. Processo
n° 23110.11784/2018-97 – IB - Projeto de Pesquisa: Florística do estrato lenhoso da área do Grupo de
Agroecologia da Universidade Federal de Pelotas (GAEUFPel). Processo n° 23110.5516/2018-36 –
FaMed - Projeto de Pesquisa: Ayahuasca, Xamanismo e Promoção de Saúde Integral: Processos de
promoção de saúde em um grupo de praticantes do uso ritual do enteógeno. Processo n°
23110.5781/2018-14 – FaMed - Projeto de Pesquisa: Prevalência e fatores associados à vitimização por
violência comunitária em universitários. Processo n° 23110.10656/2018-26 – IB - Projeto de Pesquisa:
PLCz como gene candidato para a qualidade seminal de equinos da raça Crioula. Processo n°
23110.0272/2018-03 – FaMed - Projeto de Pesquisa: Imigração e saúde materno infantil: uma análise de
dois países caribenhos. Processo n° 23110.3330/2018-51 – IFM - Projeto de Pesquisa: Grupo de Estudos
sobre Educação Matemática nos Anos Iniciais – GEEMAI. Processo n° 23110.11785/2018-31 – FAEM
- Projeto de Pesquisa: Relação dos fatores genéticos e não genéticos de vacas em lactação com o Índice
Crioscópico. Processo n° 23110.14290/2018-64 – FN - Projeto de Pesquisa: Perfil de aquisição de
alimentos provenientes da agricultura familiar para alimentação escolar em municípios da região sul do
Rio Grande do Sul. Processo n° 23110.12666/2018-04 – IFM - Projeto de Pesquisa: Desenvolvimento e
Aplicações de Métodos Matemáticos de Homogeneização. Processo n° 23110.11027/2018-13 –
CCQFA - Projeto de Pesquisa: Efeitos da quercetina em um modelo animal de autismo induzido por
ácido valpróico. Processo n° 23110.10529/2018-27 – CA - Projeto de Pesquisa: Nanotecnologia e
gravura em metal: análise nanométrica de materiais alternativos não-tóxicos usados na gravura em metal.
Processo n° 23110.9242/2018-54 – FaE - Projeto de Pesquisa: Por uma história biográfica da
alfabetização: percursos individuais de aprendizagem e usos da leitura e de escrita em contextos de
exclusão social (Brasil, séculos XVIIIXIX-XX). Processo n° 23110.9394/2018-57 – ESEF - Projeto de
Pesquisa: Efeitos de diferentes modelos de exercícios físicos em parâmetros cerebrais de camundongos
saudáveis. Processo n° 23110.12457/2018-52 – FAUrb - Projeto de Pesquisa: Códigos estéticos na
habitação popular. Processo n° 23110.12760/2018-55 – FN - Projeto de Pesquisa: Estado nutricional e
consumo alimentar de usuários dos Centros de Atenção Psicossocial. Processo n° 23110.7875/2018-28 –
FO - Projeto de Pesquisa: Análise do perfil de egressos do PET Odontologia da UFPel. Processo n°
23110.100056/2017-78 – HE - Projeto de Pesquisa: Análise das variáveis relacionadas às internações
pediátricas do Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas. Processo n° 23110.3427/2018-55 –
IB – Projeto de Pesquisa: Biologia sob a lente. Item 10. PROCESSOS DA COMISSÃO DE
EXTENSÃO – CE. Todos os processos, com parecer favorável da Comissão, foram aprovados pelo
Conselho: Processo n° 23110.006698/2018-62 - Relatório de Projeto de Extensão: Crescendo com um
Sorriso e Saúde e Alegria na Sala de Espera. Processo n° 23110.013004/2018-43 - Relatório de Projeto
de Extensão: Oficinas de Ensino/aprendizagem de Representação Gráfica e Digital. Processo n°
23110.002579/2018-31 - Relatório de Projeto de Extensão: Capacitando em Gestão e Negócios.
EXTRAS da Comissão de Graduação. 1) Processo nº 23110.017305/2018-46 – Solicitação de Matheus
Lutkemeyer Reusch, para liberação da matrícula do Trabalho Final de Graduação II (0120215) e das
disciplinas complementares, Orientação de TFG II (0120217), Complementação em Paisagismo e
Urbanismo (0120218), Tomadas de Decisão em Instalações e Infraestrutura (0620098), Tomadas de
Decisão em Sistemas Estruturais (0620099) e Tomadas de Decisão em Tecnologia (0620100). O
COCEPE deliberou que o aluno Matheus, por ter ingressado durante a vigência do PPC anterior do Curso
de Arquitetura, deverá completar e defender seu TCC, sem a necessidade de cursar mais cinco disciplinas.
2) Processo nº 23110.017300/2018-13 – Solicitação de Gabriela Beraldi Ribeiro, para liberação da
matrícula do Trabalho Final de Graduação II (0120215) e das disciplinas complementares, Orientação de
TFG II (0120217), Complementação em Paisagismo e Urbanismo (0120218), Tomadas de Decisão em
Instalações e Infraestrutura (0620098), Tomadas de Decisão em Sistemas Estruturais (0620099) e
Tomadas de Decisão em Tecnologia (0620100). O COCEPE deliberou que a aluna Gabriela, por ter
ingressado durante a vigência do PPC anterior do Curso de Arquitetura, deverá completar e defender seu
TCC, sem a necessidade de cursar mais cinco disciplinas. 3) Processo nº 23110.017295/2018-49 de
Ester Lemos Marques da FAUrb - Solicitação de análise da situação e possibilidade de liberação da
minha matrícula no TFG II no semestre de 2018/1 considerando o fato de já ter estado apto a cursar a
disciplina no semestre passado. O COCEPE eliberou que a aluna Ester Lemos Marques, por ter
ingressado durante a vigência do PPC anterior do Curso de Arquitetura, deverá completar e defender seu
TCC, sem a necessidade de cursar mais cinco disciplinas. 4 ) Processo nº 23110.015053/2018-11 –
Solicitação de Isabela Ramos de Souza, para revisão de indeferimento de reopção para o Curso de
Direito. O COCEPE deliberou retirar o processo de pauta, para ser analisado e discutido na próxima
reunião do Conselho. 5) Processo nº 23110.013550/2018-84 – Solicitação de Felipe Brunetto para cursar
39 créditos em 2018/1. O COCEPE aprovou o parecer da Comissão de Graduação - CG, desfavorável à
solicitação de Felipe Brunetto para cursar 39 créditos em 2018/1. 6) Processo nº 23110.013549/2018-50
– Solicitação de Jonas Mathias Schmidt para cursar 39 créditos em 2018/1. O COCEPE aprovou o
parecer da Comissão de Graduação - CG, desfavorável à solicitação de Jonas Mathias Scmidt para cursar
39 créditos em 2018/1. Os demais processos, todos com parecer favorável da CG, foram aprovados pelo
Conselho: 7) Processo nº 23110.009883/2018-17 do ICH – Projeto de Ensino: Laboratório de Ensino de
Cartografia. 8) Processo nº 23110.011987/2018-83 do CEng - Projeto de Ensino: Monitoria
interdisciplinar de Cálculo A, Álgebra Linear, Cálculo B e Equações Diferenciais. 9) Processo nº
23110.013173/2018-83 da FAEM– Projeto de Ensino: Ensino aplicado à Fitopatologia. 10) Processo nº
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23110.013671/2018-26 da FAEM– Projeto de Ensino: Teoria e Prática em Nutrição Animal. 11)
Processo nº 23110.005501/2018-78 da FV– Projeto de Ensino: Terapêutica Veterinária. 12) Processo nº
23110.011033/2018-71 do CA – Projeto de Ensino: Oficina da Voz. 13) Processo nº
23110.012478/2018-78 do CA – Projeto de Ensino: ESPAÇO DOBRA: acervo e ateliê de publicações
artísticas. 14) Processo nº 23110.011450/2018-13 do CA – Projeto de Ensino: Monitoria Desenho de
Figura Humana. 15) Processo nº 23110.012479/2018-12 do CEng – Projeto de Ensino: Monitoria de
TCC 2018. 16) Processo nº 23110.013764/2018-51 do CA – Projeto de Ensino: I Semana Acadêmica
da Música Licenciatura UFPel (SAMLU). 17) Processo nº 23110.013078/2018-80 do ICH – Projeto de
Ensino: Fundamentos de Economia Matemática. 18) Processo nº 23110.008889/2018-69 do ICH –
Projeto de Ensino: CaFe com Química. 19) Processo nº 23110.012527/2018-72 do CA – Projeto de
Ensino: Análise de princípios de Composição Visual aplicados às Artes Visuais e à Comunicação Visual.
20) Processo nº 23110.013179/2018-51 do CA – Projeto de Ensino: Atividades de apoio no Ateliê e
Laboratório de Estudos em Fotografia (ALEF). 21) Processo nº 23110.013165/2018-37 do CA – Projeto
de Ensino: Estratégias de ensino em História da Arte. 22) Processo nº 23110.013730/2018-66 do CLC –
Projeto de Ensino: Monitoria de Língua Inglesa para Licenciandos e Bacharelandos em Inglês. 23)
Processo nº 23110.006242/2018-01 do IB – Projeto de Ensino: Apostila Interdisciplinar: uma visão
anatômica, histológica, genética e fisiológica. 24) Processo nº 23110.011888/2018-00 da FAEM –
Projeto de Ensino: Desenvolvimento de um catálogo digital com sementes crioulas de espécies cultivadas.
25) Processo nº 23110.010668/2018-51 do CDTec – Projeto de Ensino: Identidade e pertencimento
qualificando a formação do biotecnologista IV. 26) Processo nº 23110.013448/2018-89 da FaE –
Projeto de Ensino: Folclore e Educação – 2018. 27) Processo nº 23110.012496/2018-50 da FaE –
Projeto de Ensino: Modos de aprender no ambiente universitário: da autorregulação às narrativas de
projetos de vida. Sem mais assuntos a tratar o senhor presidente deu por encerrada a reunião às treze horas
e vinte 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 17/07/2018, às 16:19, 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 19/07/2018, às 23:31, 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 0213585 e o código CRC B3EDF2F6.
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