UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO
ATA nº 18/2018
A os oito dias do mês de junho de dois mil e dezoito com início às dez horas, na Secretaria dos
Conselhos Superiores, realizou-se sessão extraordinária 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, Professor Antonio Costa de Oliveira, representante da Área de
Ciências Agrárias; Professor Werner Krambeck Sauter, suplente do representante da Área de Ciências
Exatas e Tecnologia; Professor Wagner Halmessnschlager, suplente da representante da Área de
Ciências da Saúde e Biológicas; Senhora Eugênia Antunes Dias, representante dos TécnicoAdministrativos; Senhora Adriana de Souza Gomes Dias, representante dos Técnico-Administrativos e
Acadêmico Pedro Henrique de Souza Rafael, representante discente. Não compareceram os
conselheiros: Professor Eduardo Ferreira das Neves Filho, representante da Área de Ciências
Humanas; Professora Raquel da Cunha Recuero, representante da Área de Letras e Artes; Professora
Úrsula Rosa da Silva, representante do Conselho Universitário e Acadêmica Daniela Lumertz da Luz,
representante discente. Com a constatação de existência de quorum, o senhor presidente iniciou a reunião,
informando que na próxima semana estaria participando de Congresso na Argentina e quem estaria na
presidência do Conselho era o Prof. Antonio Oliveira. Falou ainda que teríamos um calendário para a
Copa do Mundo. Três dias de jogos da Seleção Brasileira, apenas um jogo cairia em uma quarta-feira à
tarde (27.06.18). Propostas de inclusão: Manifestação do aluno Joelmir. Alteração do Projeto Pedagógico.
Processos Zootecnia. Processo Professor Substituto da FAUrb. Processo de Convênio com o Hospital
Beneficência Portuguesa - CPPG. Colocados em votação, os processos incluídos foram aprovados para a
pauta. Dando seguimento à reunião, o senhor presidente passou à análise do Item 01. ANÁLISE DAS
ATAS 06, 07, 08, 09, E 10/2018. As atas foram retiradas de pauta, por solicitação de conselheiros que
não haviam lido as atas anteriormente. De pronto, o senhor presidente leu a carta recebida do aluno
Joelmir. Foi dado ciência da indignação do aluno em relação às exigências feitas pelo Conselho, para sua
solicitação de quebra de pré-requisito. A seguir, foi analisado o Processo nº 23110.018109/2018-99 da
Zootecnia - Solicitação de aproveitamento do segundo aprovado em concurso do Departamento de
Zootecnia da Faculdade de Agronomia da UFPel. O senhor presidente fez o relato do assunto e toda a
tramitação ocorrida com o processo. Solicitou permissão para convidar a Prof.ª Débora Lopes, chefe do
Departamento de Zootecnia da FAEM, para fazer sua manifestação. Esta agradeceu a oportunidade de
estar presente à reunião. Fez sua manifestação em relação ao que havia ocorrido na reunião do
COCCEPE, de 24 de maio de 2018. Pediu desculpas ao Conselho pelas atitudes do Departamento em
relação ao assunto, pois isto não seria o desejado. O senhor presidente disse que o COCEPE havia
entendido a posição da Direção da FAEM, mas quando apareceu o conflito no momento da reunião o
Pleno havia decidido solicitar documentos mais consistentes, com o parecer das instâncias da Unidade.
Colocou em discussão o tema do recurso da candidata Laura Quadros, que foi aprovada em segundo
lugar em outro concurso ainda em vigência. O Professor Paulo Ferreira relatou o recurso da candidata.
Colocado em votação, o recurso foi indeferido, com uma abstenção. A seguir o senhor presidente relatou
que havia uma movimentação na Unidade, quanto à incoerência da manifestação do Professor Jerri
Zanuzzo e o quer o Departamento havia decidido. Perguntou se o Conselho deveria aguardar o resultado
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do movimento da FAEM, ou os conselheiros se sentiam “induzidos” a tomar decisão equivocada que
traria prejuízo à Universidade. Após algumas manifestações por parte dos conselheiros, ficou deliberado
que ficaria o assunto para reflexão sobre o desconforto causado pelas palavras. De pronto passou ao Item
0 2 . REGIMENTO COCEPE. O senhor presidente relatou o fato de ter apresentado a Minuta de
Regimento e sugeriu que fosse estabelecido um calendário de discussões para finalizar a proposta que
seria apresentada ao CONSUN. Sugeriu reunião específica para discussão no dia vinte e um de junho, em
reunião extraordinária. Aprovada a sugestão. Item 03. PROFESSOR SUBSTITUTO. Processo n°
23110.024618/2018-51 – FAEM - Aproveitamento de candidato aprovado em Processo Seletivo para
contrato Professor Substituto 055/16 – 40h - Processo 23110.009401/2016-59 – Área: Ciência e
Tecnologia de Produtos de Origem Animal (Vaga: Aposentadoria Prof. João Carlos Maier - vaga 328912
– término contrato Professor Substituto Rodrigo Casquero Cunha). O COCEPE aprovou a solicitação
do Conselho Departamental da FAEM, de aproveitamento de candidato aprovado em Processo Seletivo
para Contratação de Professor Substituto, como segue: Vaga: Aposentadoria Prof. João Carlos Maier.
Edital/Processo para aproveitamento: Edital 055/2016 – Proc. nº 23110.009401/2016-59.
Unidade/Departamento: FAEM / Departamento de Ciência e Tecnologia Agroindustrial - DCTA. Área:
Ciência e Tecnologia de Produtos de Origem Animal. Candidatos: próximo candidato apto a
ser contratado. Processo n° 23110.019720/2018-34 – FAT - Aproveitamento do segundo candidato
aprovado no processo seletivo 23010.000911/2017-96, realizado pelo DTur em fevereiro deste
ano, referente a licença gestante da servidora Caroline Ciliane Ceretta – portaria número 591, de 28 de
março de 2018, lotada na Faculdade de Administração e de Turismo. O COCEPE aprovou a solicitação
do Conselho Departamental da FAT, de aproveitamento de candidato aprovado em Processo Seletivo
para Contratação de Professor Substituto, como segue: Vaga: Aposentadoria da Prof.ª Nara Nilcéia da
Silva Santos. Edital/Processo para aproveitamento: Edital 001/2018 – Processo nº 23110.009111/201796, ref. à Licença Maternidade da Prof.ª Caroline Ciliane Ceretta. Unidade/Departamento: FAT /
Departamento de Turismo. Área: Turismo. Candidatos: próximo candidato apto a ser contratado.
Processo n° 23110.017823/2018-60 – ICH - Contratação do segundo lugar em concurso da área do
Ensino já realizado pelo DEGEO neste ano (Em virtude do pedido de desligamento Professor Substituto
do DEGEO Dione Dutra Lihtnov, lotado na vaga do professor César Augusto Ferrari Martinez, afastado
para a realização de Doutorado). O COCEPE aprovou a solicitação do Conselho Departamental do
ICH, de aproveitamento de candidato aprovado em Processo Seletivo para Contratação de Professor
Substituto, como segue: Vaga: Afastamento para Doutorado do Prof. César Augusto Ferrari Martinez.
Edital/Processo para aproveitamento: Edital 001/2018 – Proc. nº 23110.104537/2017-52.
Unidade/Departamento: ICH / Departamento de Geografia - DEGEO. Área: Ensino de Geografia.
Candidatos: próximo candidato apto a ser contratado. Processo n° 23110.012902/2018-84 – ICH Aproveitamento de candidato aprovado em Processo Seletivo para contrato Professor Substituto 022/17
– 40h - Processo 23110.004714/2017-00 – Área: Teoria Econômica (Vaga: Afastamento para Licença
Maternidade Prof.ª Júlia Gallego Ziero Uhr). O COCEPE aprovou a solicitação do Conselho do
Deprtamental do ICH, de aproveitamento de candidato aprovado em Processo Seletivo para Contratação
de Professor Substituto, como segue: Vaga: Licença-Maternidade Prof.ª Júlia Gallego Ziero Uhr.
Edital/Processo para aproveitamento: Edital 022/2017 – Proc. nº 23110.004714/2017-00. Unidade/Área:
ICH - Teoria Econômica. Candidatos: próximo candidato apto a ser contratado. Processo n°
23110.015850/2018-06 – ICH - Aproveitamento do candidato classificado em 3º lugar no concurso para
Área de Ensino de Geografia – Landerson Antória Barros (Após. Prof. Alcir Nei Bach). O COCEPE
aprovou a solicitação do Conselho Departamental do ICH, de aproveitamento de candidato aprovado
em Processo Seletivo para Contratação de Professor Substituto, como segue: Vaga: Aposentadoria do
Prof.
Alcir
Nei
Bach. Edital/Processo para aproveitamento: Edital 001/2018 – Proc.
nº 23110.104537/2017-52. Unidade/Departamento: ICH / Departamento de Geografia - DEGEO. Área:
Ensino de Geografia. Candidatos: próximo candidato apto a ser contratado. Item 04. PROCESSOS
COMISSÃO DE GRADUAÇÃO – CG. Processo n° 23110. 24037/2018-19 Relacionado ao
24057/2018-90 - Manifestação da Comissão das Licenciaturas em relação à Curricularização da Extensão
- Solicitação de Alteração Resolução do COCEPE nº 06/2016. A conselheira Fátima Cossio relatou o
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assunto. Leu a proposta de alteração da Resolução de 2016, em seu artigo 10. A conselheira Eugênia Dias
se manifestou no sentido da dificuldade que seu setor tem em avaliar as propostas de alteração dos PPCs
dos cursos. O senhor presidente externou sua preocupação em relação à ampliação do prazo, deixando
para mais tarde o cumprimento das determinações do PNE, que venceu em março de 2018. Solicitou que
antes do término desta Gestão pudessem retornar ao assunto, para cumprir as exigências legais. Seria mais
prudente estabelecer um prazo menor para apresentar esta Curricularização. Lembrou que no relatório
apresentado no dia anterior, a UFPel estava cumprindo menos de 50% do PNE. A conselheira Fátima
Cossio concordou com a sugestão do conselheiro Felipe, de estabelecer prazos intermediários. Ex: em
2020, pelo menos 50% dos cursos da UFPel já estariam com seus PPCs curricularizados. Ficou
deliberado acrescentar um parágrafo único ao Art. 10, determinando que os novos projetos pedagógicos
ou mudança de projetos pedagógicos antigos deverão apresentar a curricularização com atividades
extensionistas em pelo menos 10% dos PPCs. Finalmente ficou estabelecido retornar o processo à
Comissão de Extensão, para redação do Art. 10 e parágrafo único à redação da proposta. Processo n°
23110.020691/2018-53 – IFM - Aprovação do Calendário acadêmico específico do curso de Matemática
- EAD. Após relato da proposta, o calendário foi colocado em regime de votação, sendo aprovado, com
uma (01) abstenção. Processo n° 23110.022322/2018-03 – FE - Aprovação Regimento do Colegiado de
Curso da Faculdade de Enfermagem. O Conselho deliberou responder à Unidade, que segundo o
Regimento Geral da UFPel, em seu Art. 95, inciso II, cabe ao Conselho Departamental aprovar
Regimentos de sua Unidade Acadêmica. Os próximos dois itens tratavam de problemsssssas com origem
no mesmo Departamento da Faculdade de Educação, em relação às disciplinas ofertadas ao Centro de
Letras e Comunicação: Processo n° 23110.013727/2018-42 – CLC - Solicitação de abertura de turmas
para disciplina de Fundamentos Sócio Histórico Filosófico da Educação. Processo n°
23110.023873/2018-86 – CLC- Faculdade de Educação não enviou professor para ministrar as
disciplinas obrigatórias do primeiro semestre dos Cursos de Letras de 2018/1. O COCEPE reiterou sua
decisão retirada em reunião de 24 de abril de 2018. Houve descumprimento de parte da decisão, ficando
cinco cursos descobertos, sem a possibilidade de ofertar disciplina de Fundamentos Filosóficos para
alunos ingressantes. Determinou que fosse criado Plano de Recuperação destes conteúdos, no prazo de
uma semana. Processo n° 23110.004369/2018-87 – CCQFA - Solicitação de ofertas de disciplinas
2018/1. O Prof. Paulo Ferreira relatou o caso. Após manifestações, ficou deliberado que a Unidade FAT
deveria apresentar motivações para não ofertar a disciplina, sendo que é sabido, legalmente, que o Prof.
Anderson estava cumprindo carga horária mínima. O COCEPE determinou que a isciplina fosse
oferecida, conforme acordado antriormente, para atender a necessidade ddo curso. Havia a necessidade de
comprovação de discussão por todas as instâncias, no processo. Deveria ser apresentado o Plano de
Recuperação da disciplina no prazo de uma semana. Colocado em votação, o encaminhamento foi
aprovado, por unanimidade. Processo n° 23110.019607/2018-59 – CCQFA - Apresentação de TCC Acad. Renan de Souza - Curso Farmácia. O Conselho tomou ciência do encaminhamento do Colegiado
explicando o que havia sido solicitado em 17 de maio de 2018. Processo n° 23110.021255/2018-00 –
CA - Solicitação para participação no próximo Edital de Reopção de curso - Acad. Raquel de Oliveira
Ivo – Curso de Artes Visuais/CA. A conselheira Fátima Cossio relatou o caso da aluna, que havia
solicitado reopção de Licenciatura para Bacharelado, entendendo que este era um único curso. A reopção
para a ESEF seria sua primeira reopção de curso. A CG, reviu sua posição e se manifestou favorável à
solicitação. O COCEPE aprovou, por unanimidade, a reopção fora de prazo, para o Curso de Educação
Física. Os processos a seguir, todos com parecer desfavorável da Comissão, foram retirados de pauta, por
solicitação da relatora. Processo n° 23110.021413/2018-13 – CIM - Solicitação de trancamento de
disciplina - Guilherme Lucas Santos. Processo n° 23110.022248/2018-17 – CLC - Solicitação de
trancamento geral de matrícula - Solismar Duarte Pereira. Processo n° 23110.021300/2018-18 – CLC Solicitação de quebra de pré-requisito – Disc. Pesquisa em Letras 1 - Curso Letras Trad. Esp/Port/CLC –
Acad. Byatriz Gonzales. Processo n° 23110.015064/2018-09 – FAMED - Aproveitamento de disciplina
Fisiologia II - Ritta Cristina Ramos. Processo n° 23110.014293/2018-06 – FAMED - Aproveitamento
de Disc. Bioquímica II - Ritta Cristina Ramos. Processo n° 23110.011969/2018-00 – IB - Reavaliação Solicitação de quebra pré-requisito – Disc. Biologia da Conservação e Disc. Ecologia de Comunidades
Vegetais – Curso de Ciências Biológicas/IB – Acad. Willian dos Santos Nascimento. Os processos a
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seguir, todos com parecer favorável da Comissão, foram aprovados por unanimidade. Processo n°
23110.021925/2018-80 – CA - Correção de matrícula fora de prazo - Rogério Duarte Amaro. Processo
n° 23110.023475/2018-60 – CENG - Trancamento da Disc. de Eletricidade e Magnetismo – CENG Acad. Vitoria Rovel da Silveira. Processo n° 23110.007038/2018-07 - CENG - Solicitação de
matrícula dos alunos Fernando Haertel, Lucian Souza, Roberto Ferreira e Dylan Henn na Disc. Mecânica
Geral, turma M3 – Curso Engenharia do Petróleo/CEng. Processo n° 23110.013553/2018-18 – CLCSolicitação de quebra pré-requisito – Disc. Ensino do Português e Disc. Estágio de Observação - Curso
Letras Português/CLC – Acad. Roselaine Lima. Processo n° 23110.011249/2018-36 – FAT Solicitação de oferta de disciplina para formandos do Curso de Bel. Turismo 2018/1. Processo n°
23110.023329/2018-34 – FO - Calendário Acadêmico da FO 2018/1. Processo n° 23110.017940/201823 – CIM - Projeto de Ensino: III Encontro Internacional de Gestão Hoteleira, Gastronômica e Turística.
Processo n° 23110.017182/2018-43 – ICH - Projeto de Ensino: Oficinas para o Curso de Conservação e
Restauração. Item 05. PROCESSOS COMISSÃO DE PESQUISA E PÓS GRADUAÇÃO - CPPG.
Todos os processos, com parecer favorável da Comissão foram aprovados por unanimidade. Processo n°
23110.022769/2018-74 – CA - Projeto de Pesquisa: O Projeto Teatro do Oprimido e suas repercussões
na Comunidade. Processo n° 23110.023011/2018-53 –CENG - Projeto de Pesquisa: Aproveitamento de
resíduos agrícolas para produção de painéis de partículas orientadas (OSB) com madeira de Pinus elliottii
e adição de nanofibrilas de celulose. Processo n° 23110.023334/2018-47 – CENG - Projeto de Pesquisa:
Sistemas de Inteligência Territorial e suas aplicações em Cadastros Multifinalitários: Estudo de Caso no
Município de Rio Grande. Processo n° 23110.023387/2018-68 – CENG - Projeto de Pesquisa: Análise e
simulação eletromagnética das ferramentas de perfilagem de poços de petróleo com múltiplas antenas
transmissoras e receptoras em perfis complexos via do Método de Casamentos de Modos com Bsplines de
Múltiplos Nós. Processo n° 23110.017589/2018-71- CIM - Projeto de Pesquisa: Memórias
Gastronômicas da Pesca: Narrativas de Ortiga, Mação, Portugal e da Colônia Z3, Pelotas, Brasil.
Processo n° 23110.021806/2018-27 – CLC- Projeto de Pesquisa: O texto como Instrumento de
Comunicação e Aprendizagem segunda edição. Processo n° 23110.023401/2018-23 – CLC - Projeto de
Pesquisa: Borges e Kabbalah: temática e teoria narrativa. Processo n° 23110.024192/2018-35 – FAEM Projeto de Pesquisa: Padronização de metodologia para determinação de aflatoxina B1 em ração destinada
ao gado bovino leiteiro. Processo n° 23110.023289/2018-21 – FE - Projeto de Pesquisa: Tecnologias
Educacionais com plantas medicinais e cuidado: um estudo de validação. Projeto de Pesquisa:
Autoatenção e uso de plantas medicinais no bioma pampa: perspectivas do cuidado de enfermagem rural.
Processo n° 23110.023360/2018-75 – FE - Projeto de Pesquisa: Tuberculose no contexto das
multimorbidades: território, população e serviços de saúde. Processo n° 23110.023290/2018-55 – FE Projeto de Pesquisa: O perfil do egresso do curso de medicina da UFPel e o significado atribuído à
formação. Processo n° 23110.022438/2018-34 – FN - Projeto de Pesquisa: Censo escolar urbano da rede
municipal de ensino de Pelotas, RS. Processo n° 23110.022364/2018-36 – FO - Projeto de Pesquisa:
Influência do número de usos e ciclos de esterilização na capacidade de corte e na ocorrência de fraturas
de instrumentos reciprocantes. Processo n° 23110.022361/2018-01 –FO - Projeto de Pesquisa: Análise
em microscopia confocal do efeito de medicações empregadas em endodontia regenerativa sobre o
biofilme. Processo n° 23110.025420/2018-94 – FV - Projeto de Pesquisa: Avaliação da atividade
antifúngica da radiação ultravioleta frente a fungos com potencial patogênico. Processo n°
23110.023721/2018-83 – FV - Projeto de Pesquisa: Comparação entre a posição esternal e lateral sobre o
bloqueio anestésico de lidocaína administrada por via epidural em cães submetidos ao procedimento de
castração. Processo n° 23110.023715/2018-26 – FV - Projeto de Pesquisa: Anestesia total intravenosa
utilizando propofol, propofol/dexmedetomidina ou propofol/cetamina associada à infusão contínua de
fentanil em cadelas submetidas à OSH eletiva. Processo n° 23110.025441/2018-18 – FV - Projeto de
Pesquisa: Olea europaea L.: análise química, citotoxicidade e potencial antifúngico dos diferentes extratos.
Processo n° 23110.025435/2018-52 – FV - Projeto de Pesquisa: Compostos químicos promissores contra
fungos do complexo Sporothrix schenckii com sensibilidade e resistência ao itraconazol. Processo n°
23110.022678/2018-39 – FV - Projeto de Pesquisa: Função e regulação de membros da família dos
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fatores de crescimento transformantes beta na fisiologia reprodutiva. Processo n° 23110.023726/2018-14
– FV - Projeto de Pesquisa: Efeitos sedativos de cetamina, midazolam e metadona associados ou não a
acepromazina na medicação pré-anestésica de felinos. Processo n° 23110.023817/2018-41 – FV Projeto de Pesquisa: Efeitos da administração intramuscular de Butafosfan e Cianocobalamina no pósparto de vacas leiteiras sobre a ocorrência de etose subclínica e desempenho produtivo e reprodutivo.
Processo n° 23110.009965/2018-53 – IB - Projeto de Pesquisa: Pesquisa de Parasitos, de Relevância em
Saúde Pública, em Morangos (Rosaceae: Fragaria grandiflora) e Tomates (Solanaceae: Solanum
lycopersicum) Comercializados no Município de Pelotas, Rio Grande Do Sul, Brasil. Processo n°
23110.020592/2018-71 – ICH - Projeto de Pesquisa: Ensaios em Microeconometria. Processo n°
23110.023349/2018-13 – ICH - Projeto de Pesquisa: Elaboração e Caracterização de Microcápsulas de
Biopolímeros contendo Óleo essencial Melaleuca Alternifolia e Determinação de sua Capacidade
Antioxidante e Antimicrobiana. Processo n° 23110.018652/2018-96 – ICH - Projeto de Pesquisa:
Avaliação da Vulnerabilidade Física e Socioeconômica à Inundação de Sistemas Costeiros Abrigados:
Estudo de Caso da Orla do Município de Pelotas/RS. Processo n° 23110.024344/2018-08 – ICH Projeto de Pesquisa: Condições macroeconômicas e saúde no Brasil. Processo n° 23110.020150/2018-25
– ICH - Projeto de Pesquisa: Crime, Porte de Arma, Corrupção, Condições Econômicas, Interações
Sociais e Hereditariedade Familiar. Processo n° 23110.019479/2018-43 – IFM - Projeto de Pesquisa:
Modelagem computacional de sistemas nanométricos: nanoconfinamento e nanoestruturação. Processo n°
23110.019473/2018-76 – IFM - Projeto de Pesquisa: Experimentação e Simulação Computacional de
Propriedades Estruturais e Eletrônicas de Óxidos Metálicos. Item 06. PROCESSOS COMISSÃO DE
EXTENÇÃO - CE. Todos os processos, com parecer favorável da Comissão foram aprovados por
unanimidade. Processo n° 23110.008404/2018-37 – FV- Prorrogação e Relatório de Projeto de
Extensão: Ação de Capacitação e Formação Profissional junto ao Centro de Ensino e Experimentação em
Equinocultura da Palma (CEEEP). Processo n° 23110.010593/2018-16 – FV- Prorrogação e Relatório
de Projeto de Extensão: Ação Interdisciplinar a Carroceiros e Charreteiros na Periferia de Pelotas.
Processo n° 23110.010591/2018-19 – FV- Prorrogação e Relatório de Projeto de Extensão: Vigilância
epidemiológica junto à ação interdisciplinar de atenção integral a carroceiros e catadores de lixo da cidade
de Pelotas, com ênfase em zoonoses. Processo n° 23110.008784/2018-18 – CLC - Relatório de Projeto
de Extensão: Projeto Agência de Notícias do Curso de Jornalismo em Pauta. Processo n°
23110.008585/2018-00 – CLC - Relatório de Projeto de Extensão: Introdução à compreensão de leitura
em língua francesa. Processo n° 23110.015652/2018-34 – CLC - Relatório de Projeto de Extensão:
Intercambio Cultural Brasil x Argentina: conexiones en prosa y verso. Processo n° 23110.001449/201881 – FAE - Relatório de Projeto de Extensão: III Seminário Internacional Imagens da Justiça, Currículo e
Educação Jurídica. Processo n° 23110.008682/2018-94 – CA - Relatório de Projeto de Extensão:
Exposições no Museu de Arte Leopoldo Gotuzzo. Processo n° 23110.05988/2018-99 – FO - Relatório
de Projeto de Extensão: Centro de Estudos, Tratamento e Acompanhamento de Traumatismos em Dentes
Permanentes. Processo n° 23110.10567/2018-80 – ESEF – Relatório de Projeto de Extensão: Atividades
Físicas na Terceira Idade. RELATÓRIO DE AÇÃO. Processo n° 23110.19177/2018-75 – FAEM Relatório de Ação de Extensão: Segurança de Barragens de Terra. Processo n° 23110.22788/2018-09 –
FAURB - Relatório de Ação de Extensão: Núcleo de Estudos de Arquitetura Brasileira. Processo n°
23110.009045/2018-35 – CLC - Relatório de Ação de Extensão: Língua Espanhola para comunidade.
Processo n° 23110.017762/2018-31 – ICH - Relatório de Ação de Extensão: Divulgação e
Comunicação da Rede de Museus da UFPel. Processo n° 23110.021518/2018-72 – CDTEC - Relatório
de Ação de Extensão: Difusão da nanotecnologia no desenvolvimento e estudo de sistemas convencionais
e materiais avançados. Processo n° 23110.103841/2017-82 – FAMED - Relatório de Ação de Extensão:
Avaliação e Intervenção em Crianças com História de Fracasso Escolar. Processo n°
23110.021354/2018-83 – ICH - Relatório de Ação de Extensão: Conversas Sobre Restauração. Item 07.
PROCESSOS DA COMISSÃO PERMANENTE DE PESSOAL DOCENTE - CPPD. Todos os
processos, com parecer favorável da Comissão foram aprovados por unanimidade. Processo n°
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23110.017033/2018-84 – IB - Afastamento do servidor FLAVIO ROBERTO MELLO GARCIA, para
realização de Pós-Doutorado na University of Florida, nos Estados Unidos da América, no período de
20/06/2018 a 20/06/2019. Processo n° 23110.005979/2014-74 – FN - Promoção Funcional da Prof.ª
Rosane Elvira Ferrazza Nardes - Classe E – Titular. Item 08. PROCESSO Nº 23110.024881/2018-40 –
Extinção de Cursos de Graduação. Retirado de pauta, para ser analisado na próxima reunião. EXTRA: 1)
Processo nº 23110.004263/2015-31 - Alteração no PPC Curso Superior de Tecnologia em
Geoprocessamento. O COCEPE aprovou o parecer da Comissão de Graduação - CG, favorável às
alterações propostas pelo Curso Superior de Tecnologia em Geoprocessamento, para o seu Projeto
Pedagógico. 2) Processo nº 23110.026650/2018-71 Convênio com Beneficência - O COCEPE aprovou
o Acordo de Cooperação Técnica a ser celebrado entre a Universidade Federal de Pelotas e o Hospital
Beneficência Portuguesa, para viabilização do treinamento Clínico dos Residentes matriculados no
Programa de Residência Médica em Anestesiologia da UFPel. 3) Processo nº 23110.018028/2018-99 da
FD. Solicitação do aluno Leonel dos Santos Rosa, de quebra de pré-requisito para avanço ao 4º ano do
Curso de Direito, com dependência da disciplina de Direito Civil I. O COCEPE aprovou o parecer da
Comissão de Graduação - CG, desfavorável ao recurso do acadêmico, contra indeferimento de quebra de
pré-requisito, acompanhando o parecer do Colegiado do Curso de Direito. Neste momento o senhor
presidente relatou o problema que estava acontecendo com a II TEMV, que estava ligada à Fundação
Simon Bolívar, no sentido orçamentário. O curso só poderia estar ligado ao Caixa 1 do Tesouro. Para isso
foi criado projeto para alicerçar este curso. Este projeto é Institucional, que é objeto de aprovação no
CONSUN. Os problemas de recurso devem ser resolvidos antes da extinção formal da II Turma. Neste
momento passaria para um projeto de extensão, até que o projeto institucional fosse aprovado pelo
CONSUN. Sem mais assuntos a tratar a senhora presidente deu por encerrada a reunião às treze horas e
trinta 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 19/07/2018, às 09:51, 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 23:30, 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 0213713 e o código CRC CC22053C.
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