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Aos quinze dias do mês de agosto de dois mil e dezenove com início às nove 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 Luis Isaías Centeno do
Amaral, com a presença dos seguintes Conselheiros:   Professor Eduardo Ferreira das Neves Filho, representando a
Pró-Reitora de Ensino; Professor Felipe Fehlberg Herrmann, representando a 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; Professora Ariane Ferreira Porto Rosa,
suplente do representante da Área de Ciências Exatas e Tecnologia; Professora Helayne Aparecida
Maieves representante da Área de Ciências da Saúde e Biológicas; Professora Larissa Patron Chaves, suplente da
representante da Área de Letras e Artes; Professora Ursula Rosa da Silva, representante do Conselho
Universitário, Acadêmico Gabriel da Silva Vargas, representante discente, e Acadêmico Thiago Ferreira de
Abreu, representante discente. Não compareceram os conselheiros: Professora Silvana de Fátima
Bojanoski, representante da Área de Ciências Humanas, o Senhor Thomas Aguiar de Oliveira, representante dos
Técnico-Administrativos e o Senhora Adriana de Souza Gomes Dias, representante dos Técnico-
Administrativos.   Com a constatação de existência de quorum, o senhor presidente iniciou a reunião lendo a ordem do
dia e a colocando em aprovação. Aprovada por unanimidade. De pronto perguntou se havia alguma inclusão na pauta.
Neste momento o Professor Eduardo Neves solicitou a inclusão de seis processos, analisados pela Comissão de
Graduação, com solicitações de alunos: 23110.032264/2019-07; 23110.022141/2019-50; 23110.03194/2019-14;
23110.030839/2019-94; 23110.032262/2019-18 e 23110.027316/2019-15. O Conselheiro Antonio Oliveira solicitou a
inclusão do Processo nº 23110.028590/2019-10, que estava na Comissão de Pesquisa e Pós-Graduação, e o conselheiro
Thiago Abreu solicitou que houvesse uma comunicação do COCEPE, referente ao FUTURE-SE e ao ponto facultativo
do dia 13/08/2019. Aprovadas as inclusões. O senhor presidente deu seguimento à reunião, informando que havia duas
comunicações a dar: a primeira seria que ele e a Assessora Taís Ullrich estavam fazendo um estudo, e aguardariam a
secretária Roseméri Gonçalves retornar de férias para darem continuidade, com o objetivo de organizarem a forma que
apresentariam as decisões do COCEPE, pois no Regimento do COCEPE, aprovado no ano de 2018, existiriam algumas
possibilidades como Resoluções, Notas, Moções de Apoio, Parecer Normativo e Portarias. Disse que normalmente
apresentavam as decisões através de resoluções, o que estava se tornando um problema, pois eram emitidas, por ano,
em torno de quarenta resoluções. Como estas deveriam que ser sempre analisadas pela Procuradoria Jurídica, o que
tornaria mais demorada a sua aplicabilidade, para assuntos mais urgentes poderiam apresentar na forma de Portaria,
como por exemplo, o Calendário Acadêmico da UFPel. Informou, então, que estariam fazendo um estudo de quais
assuntos seriam apresentados como resolução ou como outra das possibilidades. O senhor presidente disse que o
segundo assunto que queria abordar dizia respeito à Resolução nº 16 de 2017, referente a Professor Substituto, onde
constava uma fórmula utilizada para a Prova de Títulos, que estaria em desacordo com o que a justiça determina, pois a
prova de Títulos não poderia ser eliminatória e sim, classificatória. Disse que já haviam sido emitidas quatro
Resoluções com alterações na Resolução 04/2016, que trata sobre os procedimentos para contratação de Professor
Substituto, e que haviam decidido refazê-la, incorporando as alterações e adequando a Prova de Títulos, com uma nova
fórmula. Disse, ainda, que no último Edital para professor Substituto haviam surgido alguns problemas, constatando
que deveriam realmente refazer a Resolução. Informou que no dia seguinte estariam enviando aos conselheiros uma
minuta, para que analisassem e que seria votada na próxima reunião, agendada para 29 de agosto. O conselheiro Flávio
Demarco disse estariam fazendo um estudo na UFPel, nas diferentes áreas de pesquisa e pós-graduação, comparadas
com outras Instituições no Brasil. Informou que estaria fazendo várias reuniões com os Programas de Pós-Graduação e
que agendaria para uma próxima reunião, para o conhecimento do COCEPE, a situação em que os Programas se
encontravam, em que áreas estariam indo bem e em que áreas teriam que melhorar, para que não houvesse o risco de
decrécimo de nota ou fechamento de programa. Comentou a crise que estaria passando o CNPq e que no grupo de Pró-
Reitores havia sido dito que algumas Bolsas de mestrado e de doutorado haviam sumido do Sistema. Informou que a
UFPel estaria em terceiro lugar em termos de produção, atrás da UFRGS e da UFSM. Mas disse que mesmo com a
crise, comparando com a UFSM, que teria mais professores que a UFPel, esta Instituição, nos últimos oito anos, havia
conseguindo ter um aumento de produção maior que aquela. Dando sequência à reunião, o senhor presidente passou
ao ITEM 01. PROFESSOR EFETIVO – APROVEITAMENTO. A assessora Taís passou a relatar os processos.
Processo nº 23110.033502/2019-93 - CA - Solicitação de Aproveitamento de candidato aprovado em Concurso
Público para a Carreira do Magistério Superior – Edital nº 010/2018 - Processo nº 23110.008970/2017-68 - Área:
História da Arte Edital nº (Vaga: Aposentadoria da Prof. Mari Lucie Loretto). COCEPE, considerando o Despacho
Numov 0659028, aprovou a solicitação do Conselho do Centro de Artes, exarada no Despacho CA 0656182,



de aproveitamento de candidato aprovado em Concurso Público para a Carreira do Magistério Superior, conforme
segue: Vaga: Aposentadoria da Prof.ª Mari Lucie da Silva Loretto - Portaria 1998/2019 (0632098), Código de Vaga:
590225 - Edital/Processo para aproveitamento: Edital COODEC 010/2018 - Processo nº 23110.008970/2017-68
(Físico)- Curso / Unidade: Curso de Artes Visuais/CA - Área: História da Arte- Candidato: próximo candidato apto a
ser contratado. Processo nº 23110.032323/2019-39 - CA - Solicitação de Aproveitamento de candidato aprovado em
Concurso Público para a Carreira do Magistério Superior - Edital nº 010/2018 - Processo nº 23110.105090/2017-39 - 
Área: Teatro (Vaga: Vacância da Prof.ª Taís Ferreira). O COCEPE, considerando o Despacho
Numov 0659013, aprovou a solicitação do Conselho do Centro de Artes, exarada no Despacho CA 0656129,
de aproveitamento de candidato aprovado em Concurso Público para a Carreira do Magistério Superior, conforme
segue: Vaga: Exoneração da Prof.ª Taís Ferreira - Portaria 2158/2019 (0660674)- Código de Vaga: 850178
- Edital/Processo para aproveitamento: Edital COODEC nº 010/2018 - Processo n° 23110.105090/2017-
39 - Curso/Unidade: Curso de Teatro/CA - Área: Teatro - Candidato: próximo candidato apto a
ser contratado. Processo nº 23110.031429/2019-15 - CIM - Solicitação de Aproveitamento de candidato aprovado em
Concurso Público para a Carreira do Magistério Superior - Processo nº 23110.036358/2018-66 -  Área: Relações
Internacionais, Bilaterais e Multilaterais -  Edital nº 27/2018 (Vaga: Vacância do Prof. Pedro Vinicius Pereira Brites). O
COCEPE, considerando o Despacho Numov 0638617, aprovou a solicitação do Conselho do Centro, exarada no
Ata CIM 0648034, de aproveitamento de candidato aprovado em Concurso Público para a Carreira do Magistério
Superior, conforme segue:  Vaga: Exoneração do Prof.  Pedro Vinícius Pereira Brites - Portaria 2115/2019 - Código de
Vaga: 330270 - Edital/Processo para aproveitamento: Edital COODEC 027/2018 - Processo nº 23110.036358/2018-
66 - Curso/Unidade: Curso de Relações Internacionais/CIM - Área: Relações Internacionais, Bilaterais e Multilaterais
- Candidato: próximo candidato apto a ser contratado.  ITEM 02. PROFESSOR SUBSTITUTO –
APROVEITAMENTO. Processo nº 23110.033032/2019-68 - ICH - Solicitação de Aproveitamento de candidato
aprovado em Processo Seletivo para Contratação de Professor Substituto – Ed. 030/2018 - Processo
nº 23110.035627/2018-77 – Área: Teoria da História e Acervos (Vaga: Afastamento da Prof.ª Elisabete Leal) - O
COCEPE, considerando o Parecer 17 - Numov 0658990, aprovou a solicitação da Direção do ICH
- 0655929, de aproveitamento de candidato aprovado em Processo Seletivo para Contratação de Professor Substituto,
como segue: Vaga: Afastamento para Pós-Doutorado - Prof.ª Elisabete Leal - Processo n° 23110.019328/2019-
76 - Edital/Processo para aproveitamento: Edital nº 30/2018 - Processo nº 23110.035627/2018-77  - Curso / Unidade:
Depto. de História/ICH- Área: Teoria da História e Acervos  - Candidato: próximo candidato apto a
ser contratado. ITEM 03.  PROFESSOR SUBSTITUTO – ABERTURA DE EDITAL - Processo nº
23110.031775/2019-01 - FO - Processo Seletivo para Contratação de Professor Substituto - 01 vaga – 40h – Área:
Prótese Dentária ou Reabilitação Oral(Vaga: Afastamento da Prof.ª Noéli Boscato).O COCEPE, considerando o
Parecer 14 - Numov - 0643811, aprovou a solicitação do Conselho Departamental do FO, de abertura de Edital
de Processo Seletivo para contratação de Professor Substituto, como segue: Vaga: Afastamento para Pós-Doutorado da
Prof.ª Noéli Boscato - Proc. n° 23110.026335/2019-24 - Departamento/Curso: Departamento de de Odontologia
Restauradora/FO - Área: Prótese Dentária OU Reabilitação Oral- Regime de Trabalho: 40h - Nº de vagas:
01 vaga - Titulação Exigida: Graduação em Odontologia com Doutorado em Prótese Dentária ou Reabilitação
Oral - Classe para contratação: Classe D - Associado - Programa de Provas e Bibliografia
(opcional):  0639048. Processo nº 23110.027483/2019-66 - ICH - Processo Seletivo para Contratação de Professor
Substituto - 01 vaga – 40h – Área: Microeconomia e Métodos Quantitativos (Vaga: Afastamento da Prof. Rodrigo
Nobre Fernandez) O COCEPE,  considerando o Parecer 16 - Numov - 0650195, aprovou a solicitação do Conselho
Departamental do ICH (0643905), de abertura de Edital de Processo Seletivo para contratação de Professor Substituto,
como segue: Vaga: Afastamento para Pós-Doutorado - Prof. Rodrigo Nobre Fernandez - Processo
n° 23110.019686/2019-89 - Departamento/Curso: Departamento de Economia/ICH - Área: Microeconomia e Métodos
Quantitativos - Regime de Trabalho: 40h - Nº de vagas: 01 vaga - Titulação Exigida:  Doutorado em Economia- Classe
para contratação: Classe C - Adjunto - Programa de Provas e Bibliografia (opcional). ITEM 04 - COMISSÃO DE
GRADUAÇÃO - CG. O conselheiro Eduardo solicitou a retirada do Item 4.12 (Processo nº 23110.031858/2019-92) da
condição de desfavorável para PLENO. Processo nº 23110.006181/2019-54 - Acadêmica - FAEM  - Solicitação de
revisão de reprovação - Vanessa Rocha da Silva – Curso de Agronomia - O Professor Eduardo esclareceu sobre o
andamento do processo e disse que o COCEPE já havia permitido que aluna realizasse as provas, mas como não havia
sido avisada pelo Colegiado no prazo certo, estava solicitando a quebra de pré-requisito e a dispensa da disciplina. O
conselheiro Antonio disse que entendia que a aluna não poderia ser dispensada da disciplina, que não poderia não ir
viajar e não querer fazer as provas. Entendia que havia ocorrido um equívoco, mas que deveria fazer as provas, deveria
ser avaliada de alguma maneira. O conselheiro Thiago disse que não estava no Conselho quando o processo havia sido
analisado, mas entendia que a demora de alguns processos para serem resolvidos trazia muitos problemas para os
alunos. Entendia ser grave o professor não ter apresentado Plano de Ensino e que a aluna deveria ter as mesmas
condições que os outros alunos.  O COCEPE, após análise do presente processo referente às solicitações da
acadêmica Vanessa Rocha da Silva, deliberou o que segue: 1. oportunizar à aluna a complementação da avaliação da
disciplina ''Classificação e Levantamento de Solos'' e determinar que o Colegiado do Curso de Agronomia defina e
comunique as datas duas avaliações, reservando tempo suficiente para que a aluna possa preparar-se. Tais avaliações
devem ser corrigidas por banca de três docentes, nos termos do Art. 153 da Resolução COCEPE nº 29/2018.
(Aprovado com dois votos contrários). 2. autorizar a matrícula da aluna Vanessa na disciplina de Fertilidade dos
Solos, condicionada à aprovação nas referidas provas. (Aprovado com três abstenções). A conselheira Ariane
comentou sobre sua resistência à quebra de pré-requisito. Entendia que se o pré-requisito estava o projeto Pedagógico



deveria ser quebrado somente em casos excepcionais. O senhor presidente disse que a Nota Técnica do COCEPE
referente à quebra de pré-requisito havia sido emitida exatamente para colaborar na análise das excepcionalidades.
Caso fosse uma solicitação do Colegiado, que o próprio já fizesse um estudo para alterar o Projeto Pedagógico e se
fosse solicitação de alunos, que o Colegiado também fizesse um estudo baseando-se na Nota Técnica. O Prof. Eduardo
comentou da necessidade do estudo de caso-a-caso, cada solicitação de quebra de pré-requisito, e que a Nota Técnica
havia sido feita para que os Colegiados analisassem todos os processos com suas peculiaridades.  Processo nº
23110.017595/2019-17 - Acadêmica - CLC - Solicitação de Aproveitamento de disciplinas – Acad. Hariel Luiz Dos
Santos – Curso Letras Tradução Inglês / Português -Introdução à Metodologia Científica p/ Pesquisa em Letras
I e Estudos Da Literatura Brasileira: Ficção p /Drama. O COCEPE aprovou o parecer da Comissão de Graduação - CG,
exarado no Despacho CG (0654654), acompanhando o parecer do Colegiado do Curso de Letras Tradução
Inglês/Português, deferindo parcialmente o pedido do acadêmico Hariel Luiz Dos Santos  . Sendo assim, o COCEPE
é favorável ao aproveitamento da disciplina de ''Estudos da Literatura Brasileira: Ficção'' para a disciplina de ''Drama''
e desfavorável ao aproveitamento da disciplina de ''Introdução à Metodologia Científica'' para ''Pesquisa em Letras
I''. Processo nº 23110.030180/2019-21 - Acadêmica - FN - Solicitação de quebra de pré-requisito – Acad. Luana
Rodrigues Da Costa – Nutrição - Disciplinas: Fisiologia II; Dietética II e Farmacologia - O COCEPE aprovou o
parecer da Comissão de Graduação - CG, exarado no Despacho CG (0654527), deferindo parcialmente o pedido da
acadêmica Luana Rodrigues da Costa, do Curso de Nutrição. Considerando a Nota Técnica Nº 03/2017 do COCEPE, o
Conselho é favorável ao pedido (0625292) de quebra de pré-requisito da disciplina de ''Fisiologia II'' e desfavorável às
demais quebras solicitadas nos pedidos (0625291) e (0625294). Processo nº 23110.057431/2018-42 - Acadêmica -
ICH - Solicitação de oferta da disciplina Gestão de Recursos Naturais e Legislação Ambiental - Acad. Odair da
Fonseca Leivas – Curso de Geografia/ICH.  O Prof. Eduardo fez um relato sobre o processo. O senhor presidente disse
que uma das atividades do Presidente do COCEPE seria cumprir e fazer cumprir as decisões do Conselho. Explicou o
processo, dizendo que o COCEPE havia mandado que o Curso ofertasse a disciplina e que indicasse o professor para
realizar, mas que o Colegiado não havia indicado e que a reunião que haviam tido com os professores do Cursos, eles
haviam dito que estavam com carga horária muito alta e que havia ficado impossível de ofertar., não ofertaram e
também não informaram ao COCEPE e quando se soube do problema não havia mais tempo hábil naquele semestre.
Foi informado pelo professor Álvaro, do Curso de Geografia, que não haveria prejuízo para o aluno, pois havia
solicitado quebra de pré-requisito para realizar o TCC. A conselheira Úrsula entende que a decisão da reunião deveria
ser informada no processo e também a situação atual do aluno. O Prof. Eduardo entendia que como foi desrespeitada a
decisão do COCEPE, deveriam solicitar uma manifestação formal do Curso. O COCEPE deliberou solicitar que
seja anexada ao presente processo a manifestação formal do Departamento de Geografia com a justificativa do
descumprimento de decisão deste Conselho Superior, e ao Colegiado do Curso de Geografia, que seja informada a
situação atual do acadêmico Odair da Fonseca Leivas. Processo nº 23110.033677/2019-09 - PRE - Alteração da data,
prevista no calendário acadêmico, para a III Mostra de Cursos da UFPel. O Prof. Eduardo comentou que a Mostra era
itinerante e que este ano seria na ESEF, mas houve equívoco, pois a ESEF sediaria outro evento na mesma data, por
isso solicitavam a troca. Informou que na ESEF teriam um espaço maior o que traria melhores acomodações na
realização da Mostra. O senhor presidente comentou que quanto mais vídeos institucionais fossem feitos, mais
informações chegariam aos alunos. O COCEPE considerando as justificativas exaradas no Memorando 45
(0655504), aprovou a solicitação da Pró-Reitoria de Ensino de alteração da data para a realização da III Mostra de
Cursos da UFPel, prevista no Calendário Acadêmico 2019 da UFPel, de 27 de setembro para 18 de setembro - quarta-
feira. Processo nº 23110.008356/2019-68 - Acadêmica - FD - Solicitação de Matricula Disc. Direito Processual Penal
I - FD - Carolina Farias Macioti. O COCEPE tomou ciência do exarado no Despacho NMC 0649930, referente ao
cumprimento de Decisão Judicial. Processo nº 23110.031858/2019-92 - Acadêmica - FAEM - Solicitação de quebra
de pré-requisito – Acad. Douglas Bolacel Braga - Curso de Agronomia. O Prof. Eduardo esclareceu o processo, disse
se tratar de aluno que se encontra com problema de saúde. O COCEPE considerando a necessidade de atenção
pedagógica especial, aprovou o pedido de quebra de pré-requisito do acadêmico Douglas Bolacel Braga, do Curso de
Agronomia, da Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel - FAEM. Sendo assim, o referido aluno poderá cursar as
disciplinas de ''Irrigação e Drenagem'' e de ''Hidráulica'' no semestre 2019/2. Com relação ao jubilamento do aluno o
Conselho aprovou não determinar prazo final para o mesmo. Processo nº 23110.032238/2019-71 - Acadêmica -
CDTec - Solicitação de quebra de pré-requisito – Acad. Gabriela Behrend  Neitzke - Curso Biotecnologia. O
COCEPE aprovou o parecer da Comissão de Graduação - CG, exarado no Despacho CG
(0654495), sendo desfavorável ao Recurso (0642965), da acadêmica Gabriela Behrend Neitzke , acompanhando a
justificativa do Colegiado do Curso de Biotecnologia (0642960). Processo nº 23110.032266/2019-98 - Acadêmica -
CDTec - Solicitação de quebra de pré-requisito – Acad. Alice Lemos de Ávila - Curso Biotecnologia. O
COCEPE aprovou o parecer da Comissão de Graduação - CG, exarado no Despacho CG
(0654771), sendo desfavorável ao Recurso (0643279), da acadêmica Aline Lemos de Ávila, acompanhando a
justificativa do Colegiado do Curso de Biotecnologia (0643268). Processo nº 23110.031777/2019-92 - Acadêmica -
CEng - Solicitação de quebra de pré-requisito – Acad. Isabella Brandao Moreira– Curso de Eng. Agrícola. O
COCEPE aprovou o parecer da Comissão de Graduação - CG, exarado no Despacho CG
(0650934), sendo desfavorável ao Recurso (0639038) da acadêmica Isabella Brandão Moreira. Encaminha-se o
processo ao Curso para que atenda ao solicitado pela Comissão de Graduação: ''No entanto, recomendamos que o
processo seja remetido novamente ao Curso para os ajustes necessários, visto que a acadêmica está matriculada em 38
créditos, excedendo ao limite máximo de créditos permitido pelo Regimento Geral da UFPEL (Art. 156 O Colegiado
de Curso, obedecendo o mínimo de 8 (oito) créditos e o máximo de 35 (trinta e cinco), fixará os números limites do



total de créditos para matricula em disciplinas por período em cada curso).'' Processo nº 23110.031916/2019-88 -
Acadêmica - CEng - Solicitação de quebra de pré-requisito – Acad. Leonardo Rodrigues Anana – C. Eng. de
Produção. O COCEPE aprovou o parecer da Comissão de Graduação - CG, exarado no Despacho CG
(0653168), sendo desfavorável ao Recurso (0640317), do acadêmico Leonardo Rodrigues Anana , acompanhando a
justificativa do Colegiado do Curso de Engenharia de Produção. Processo nº 23110.031903/2019-17 - Acadêmica -
CEng - Solicitação de quebra de pré-requisito – Acad. Luiza Coutinho Pereira – C. Eng. de Produção. O
COCEPE aprovou o parecer da Comissão de Graduação - CG, exarado no Despacho CG
(0653185), sendo desfavorável ao Recurso (0640296), da acadêmica Luiza Coutinho Pereira , acompanhando a
justificativa do Colegiado do Curso de Engenharia de Produção. Processo nº 23110.031833/2019-99 - Acadêmica -
FAEM - Solicitação de quebra de pré-requisito – Acad. Igor Muller Dummer - Curso de Agronomia. O
COCEPE aprovou o parecer da Comissão de Graduação - CG, exarado no Despacho CG
(0650748), sendo desfavorável ao Recurso do acadêmico Igor Muller Dummer , acompanhando a justificativa do
Colegiado do Curso de Agronomia. Salienta-se também que a matrícula do aluno em mais uma disciplina faria exceder
o número máximo de créditos permitidos por semestre, conforme Art. 156 do Regimento Geral da UFPel. Processo nº
23110.031707/2019-34 - Acadêmica - FAEM - Solicitação de quebra de pré-requisito – Acad. Gustavo Duro Vellar -
Curso de Agronomia. O COCEPE aprovou o parecer da Comissão de Graduação - CG, exarado no Despacho CG
(0650718), sendo desfavorável ao Recurso do acadêmico Gustavo Duro Vellar , acompanhando a justificativa do
Colegiado do Curso de Agronomia. Processo nº 23110.031705/2019-45 - Acadêmica - FAEM - Solicitação de quebra
de pré-requisito – Acad. Felipe Ensslin Dawas - Curso de Agronomia. O COCEPE aprovou o parecer da Comissão de
Graduação - CG, exarado no Despacho CG (0650679), sendo desfavorável ao Recurso do acadêmico Felipe Ensslin
Dawas , acompanhando a justificativa do Colegiado do Curso de Agronomia. Salienta-se também que a matrícula do
aluno em mais uma disciplina faria exceder o número máximo de créditos permitidos por semestre, conforme Art. 156
do Regimento Geral da UFPel. Processo nº 23110.031666/2019-86 - Acadêmica - FAEM - Solicitação de quebra de
pré-requisito – Acad. Humberto Da Silva Domingues - C. Agronomia. O COCEPE aprovou o parecer da Comissão
de Graduação - CG, exarado no Despacho CG (0650606), sendo desfavorável ao Recurso do acadêmico Humberto Da
Silva Domingues , acompanhando a justificativa do Colegiado do Curso de Agronomia. Processo nº
23110.031347/2019-71 - Acadêmica - FAEM - Solicitação de quebra de pré-requisito – Acad. Gustavo Maciel de
Luca - C. Agronomia. O COCEPE aprovou o parecer da Comissão de Graduação - CG, exarado no Despacho CG
(0648018), sendo desfavorável ao Recurso do acadêmico Gustavo Maciel de Luca , acompanhando a justificativa do
Colegiado do Curso de Agronomia. Processo nº 23110.031330/2019-13 - Acadêmica - FAEM - Solicitação de quebra
de pré-requisito – Acad. Ilenice Hartwig - C. Agronomia. O COCEPE aprovou o parecer da Comissão de Graduação -
CG, exarado no Despacho CG (0647969), sendo desfavorável ao Recurso da acadêmica Ilenice Hartwig ,
acompanhando a justificativa do Colegiado do Curso de Agronomia. Processo nº 23110.031150/2019-31 -
Acadêmica - FAEM - Solicitação de quebra de pré-requisito – Acad. Ruggero Mendes Ceretta - C. Agronomia. O
COCEPE aprovou o parecer da Comissão de Graduação - CG, exarado no Despacho CG
(0647952), sendo desfavorável ao Recurso do acadêmico Ruggero Mendes Ceretta , acompanhando a justificativa do
Colegiado do Curso de Agronomia. Processo nº 23110.031129/2019-36 - Acadêmica - FAEM - Solicitação de quebra
de pré-requisito – Acad. Leticia Dummer De Oliveira - C. Agronomia. O COCEPE aprovou o parecer da Comissão
de Graduação - CG, exarado no Despacho CG (0647900), sendo desfavorável ao Recurso da acadêmica Leticia
Dummer de Oliveira, acompanhando a justificativa do Colegiado do Curso de Agronomia. Salienta-se também que a
acadêmica já está matriculada em 35 créditos, o máximo previsto no Regimento Geral da UFPel.  Processo
nº 23110.031133/2019-02 - Acadêmica - FAEM - Solicitação de quebra de pré-requisito – Acad. Gustavo Sedrez
Casarin - C. Agronomia. O COCEPE aprovou o parecer da Comissão de Graduação - CG, exarado no Despacho CG
(0647819), sendo desfavorável ao Recurso do acadêmico Gustavo Sedrez Casarin, acompanhando a justificativa do
Colegiado do Curso de Agronomia. Processo nº 23110.031267/2019-15 - Acadêmica - FAT - Solicitação de quebra de
pré-requisito – Acad. Vinícius Chagas Nunes - Curso de Administração - O COCEPE aprovou o parecer da Comissão
de Graduação - CG, exarado no Despacho CG (0653224), sendo desfavorável à quebra de pré-requisito de Cálculo IA,
para que o acadêmico Vinicius Chagas Nunes curse Estatística Básica, e favorável à quebra de pré-requisito de Gestão
de Pessoas II, para que o aluno curse Análise Organizacional, baseada na Nota Técnica 03/2017/COCEPE e
Regulamento Geral de Graduação (Art. 66), que trata dos limites mínimos e máximos para rematrícula, observado o
disposto no Regimento Geral da UFPel. Processo nº 23110.031587/2019-75 - Acadêmica - FN - Solicitação de quebra
de pré-requisito – Acad. Marina Silveira Penadez - C. Nutrição. O COCEPE aprovou o parecer da Comissão de
Graduação - CG, exarado no Despacho CG (0653356), sendo desfavorável ao pedido da acadêmica Marina Silveira
Penadez , do Curso de Nutrição, referente à quebra de pré-requisito solicitada no Recurso (0641820). Salienta-se que o
pedido da referida aluna não atende aos critérios estabelecidos pela Nota Técnica Nº 03/2017 do COCEPE, que dispõe
sobre as solicitações de quebra de pré-requisitos na Universidade Federal de Pelotas. Processo nº 23110.031842/2019-
80 - Acadêmica - IB -Solicitação de quebra de pré-requisito – Acad. Kevyn Sell da Silva - Curso de Ciências
Biológicas. O COCEPE aprovou o parecer da Comissão de Graduação - CG, exarado no Despacho CG
(0647771), sendo desfavorável ao pedido da acadêmica Kevyn Sell da Silva, do Curso de Ciências
Biológicas, referente à quebra de pré-requisito solicitada no Requerimento (0639625). Salienta-se que o pedido da
referida aluna não atende aos critérios estabelecidos pela Nota Técnica Nº 03/2017 do COCEPE, que dispõe sobre as
solicitações de quebra de pré-requisitos na Universidade Federal de Pelotas. Processo nº 23110.031841/2019-35 -
Acadêmica - IB - Solicitação de quebra de pré-requisito – Acad. Vandriele Brune - Curso de Ciências Biológicas. O
COCEPE aprovou o parecer da Comissão de Graduação - CG, exarado no Despacho CG



(0647800), sendo desfavorável ao pedido da acadêmica Vandriele Brune  , do Curso de Ciências Biológicas, referente à
quebra de pré-requisito solicitada no Requerimento (0639619). Salienta-se que o pedido da referida aluna não atende
aos critérios estabelecidos pela Nota Técnica Nº 03/2017 do COCEPE, que dispõe sobre as solicitações de quebra de
pré-requisitos na Universidade Federal de Pelotas. Processo nº 23110.031843/2019-24 - Acadêmica - IFISP -
Solicitação de quebra de pré-requisito – Acad. Lucas De Medeiros Da Costa - Curso de Ciências Biológicas. O
COCEPE aprovou o parecer da Comissão de Graduação - CG, exarado no Despacho CG
(0654479), sendo desfavorável ao pedido do acadêmico Lucas de Medeiros da Costa, do Curso de Ciências
Biológicas, referente à quebra de pré-requisito solicitada no Requerimento (0642770), acompanhando a justificativa do
Colegiado do Curso. Processo nº 23110.024108/2019-64 - Acadêmica - CEng - Recurso contra indeferimento de
matrícula - Cotas - L1 - Acad. Ester Farias de Souza – C. Filosofia. O COCEPE aprovou o parecer da Comissão de
Graduação - CG, exarado no Despacho CG (0647413) sendo desfavorável ao Recurso (0574350) de Ester Farias de
Souza referente ao seu indeferimento de matrícula - Cotas - L1. Processo nº 23110.0029435/2019-11 - Curso de
Eng.Geológica - CEng - Solicitação de Regime Concentrado da disciplina Prospecção Geofísica (15000157). O
COCEPE aprovou o parecer da Comissão de Graduação - CG, exarado no Despacho CG (0647544), sendo favorável à
solicitação do Colegiado do Curso de Engenharia Geológica referente à oferta, em Regime Concentrado,
da Disciplina de ''Prospecção Geofísica (15000157)'' conforme Plano de Ensino (0619316). Processo nº
23110.0026310/2019-21 - Acadêmica - FAE - Solicitação de registro das notas da acad. Sabrina de Souza Guterres
– 2015/2 - Curso de Pedagogia. O COCEPE aprovou o parecer da Comissão de Graduação - CG, exarado no Despacho
CG (0647401), sendo favorável ao pedido da acadêmica Sabrina de Souza Guterres, do Curso de Pedagogia, referente
ao registro de suas notas no CRA, no período 2015/2, conforme consta no Documento (0592179). Processo nº
23110.032045/2019-10 - Acadêmica - FAEM - Solicitação de quebra de pré-requisito – Acad. Daniela Kaufmann –
Curso de Agronomia. O COCEPE aprovou o parecer da Comissão de Graduação - CG, exarado no Despacho CG
(0652280), sendo favorável ao pedido da acadêmica Daniela Kaufmann , do Curso de Agronomia, da Faculdade de
Agronomia Eliseu Maciel - FAEM, referente à quebra de pré-requisito para cursar as disciplinas de ''Manejo Integrado
de Doenças e Plantas'' e de ''fitopatologia'' no semestre 2019/2, conforme solicitado no Requerimento
(0641192). Processo nº 23110.031985/2019-91 - Acadêmica - FAEM - Solicitação de quebra de pré-requisito – Acad.
Yuri Vasconcelos - Curso de Agronomia. O COCEPE aprovou o parecer da Comissão de Graduação - CG, exarado no
Despacho CG (0653136), sendo favorável ao pedido do acadêmico Yuri Vasconcelos , do Curso de Agronomia, da
Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel - FAEM, referente à quebra de pré-requisitos para que o aluno curse a
disciplina de ''Classificação e Levantamento de Solos'' no semestre 2019/2, conforme solicitado no Requerimento
(0640721). Processo nº 23110.031864/2019-40 - Acadêmica - FAEM - Solicitação de quebra de pré-requisito – Acad.
Flavia Carolina Biglia - Curso de Agronomia. O COCEPE aprovou o parecer da Comissão de Graduação - CG,
exarado no Despacho CG (0650789), sendo favorável ao pedido da acadêmica Flavia Carolina Biglia, do Curso de
Agronomia, da Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel - FAEM, referente à quebra de pré-requisito para cursar as
disciplinas de ''Manejo Integrado de Plantas Daninhas'' e de ''Herbologia'' no semestre 2019/2, conforme solicitado no
Requerimento (0639752).  Processo nº 23110.031529/2019-41 - Acadêmica - FAEM - Solicitação de quebra de pré-
requisito – Acad. Vinícius Ricardo Cassuriaga – C. Agronomia. O COCEPE aprovou o parecer da Comissão de
Graduação - CG, exarado no Despacho CG (0648037), sendo favorável ao pedido do acadêmico Vinícius Ricardo
Cassuriaga  , do Curso de Agronomia, da Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel - FAEM, referente à quebra de pré-
requisito para cursar as disciplinas de ''Introdução a Tecnologia de Alimentos e Bromatologia'' e de ''Pós-colheita e
Agroindustrialização'' no semestre 2019/2, conforme solicitado no Pedido (0636934). Processo nº 23110.031111/2019-
34 - Acadêmica - FAEM - Solicitação de quebra de pré-requisito – Acad. Giselle Nascimento – C. Agronomia. O
COCEPE aprovou o parecer da Comissão de Graduação - CG, exarado no Despacho CG
(0647941), sendo favorável ao pedido da acadêmica Giselle Nascimento , do Curso de Agronomia, da Faculdade de
Agronomia Eliseu Maciel - FAEM, referente à quebra de pré-requisito para cursar as disciplinas de ''Irrigação e
Drenagem'' e de ''Hidráulica'' no semestre 2019/2, conforme solicitado no Requerimento (0633691). Processo nº
23110.031114/2019-78 - Acadêmica - FAEM - Solicitação de quebra de pré-requisito – Acad. Loren Eymael
Pacheco – C. Agronomia. O COCEPE aprovou o parecer da Comissão de Graduação - CG, exarado no Despacho CG
(0647921), sendo favorável ao pedido da acadêmica Loren Eymael Pacheco, do Curso de Agronomia, da Faculdade de
Agronomia Eliseu Maciel - FAEM, referente à quebra de pré-requisito para cursar as disciplinas de ''Irrigação e
Drenagem'' e de ''Hidráulica'' no semestre 2019/2, conforme solicitado no Requerimento (0633709). Processo nº
23110.031564/2019-61 - Acadêmica - FAT - Solicitação de participação em colação de grau 2019/1 – Acad. Rodrigo
Oliveira - Curso de Turismo. O COCEPE aprovou o parecer da Comissão de Graduação - CG, exarado no Despacho
CG (0653067), sendo favorável ao pedido do acadêmico Rodrigo Oliveira, do Curso de Turismo, da Faculdade de
Administração e de Turismo - FAT, referente à sua participação na Colação de Grau 2019/1, salientando que sua
diplomação depende da entrega do documento faltante relatado na Solicitação (0637217).  Processo nº
23110.029230/2019-27 - Curso de Administração - FAT - Solicitação de re-oferta da disciplina Matemática
Financeira - código 08970129. O COCEPE aprovou o parecer da Comissão de Graduação - CG, exarado no Despacho
CG (0647480), sendo favorável ao pedido do Colegiado do Curso de Administração, da Faculdade de Administração e
de Turismo - FAT, referente à solicitação de re-oferta da disciplina Matemática Financeira [código 08970129],
conforme Memorando 61 (0617213) e Plano de Ensino (0626409). Processo nº 23110.019099/2019-90 - Acadêmica -
FN - Solicitação de quebra de pré-requisito – Acad. Antonio Carlos Correa dos Santos – Curso de Nutrição. O
COCEPE aprovou o parecer da Comissão de Graduação - CG, exarado no Despacho CG
(0653284), sendo favorável ao pedido do acadêmico Antonio Carlos Correa dos Santos, do Curso de Nutrição, da



Faculdade de Nutrição - FN, referente às quebras de pré-requisitos solicitadas nos Requerimentos
(0536240), (0581205) e (0623490). Processo nº 23110.032057/2019-44 - Acadêmica - CDTec - Solicitação de quebra
de pré-requisito – Acad. Alberto Portantiolo Klein - Engenharia da Computação. O COCEPE aprovou o parecer da
Comissão de Graduação - CG, exarado no Despacho CG (0654561), sendo favorável ao pedido do acadêmico Alberto
Portantiolo Klein, do Curso de Engenharia da Computação, referente à quebra de pré-requisito para cursar as
disciplinas de ''Sistemas de Controle'' e de ''Sistemas e Sinais'' no semestre 2019/2, conforme solicitado no Recurso
(0641321). Os demais, todos com parecer favorável da Comissão de Graduação, foram aprovados pelo
COCEPE:  Processo nº 23110.028465/2019-00 - CCQFA - Projeto de Ensino: Comemoração dos 150 anos da
proposição da Tabela Periódica: uma visão sobre seu ensino. Processo nº 23110.019171/2019-89 - Depto Medicina
Especializada  - FaMed - Projeto de Ensino: Liga Acadêmica de Oftalmologia. Processo nº 23110.023641/2019-17 -
Depto. Cirurgia Geral - FaMed - Projeto de Ensino: Liga Acadêmica de Angiologia, Cirurgia Vascular e
Endovascular. Processo nº 23110.025810/2019-45 - Curso de Psicologia - FaMed - Projeto de Ensino: Avaliação
Psicilógica de crianças e adolescentes. Processo nº 23110.026203/2019-01 - Depto. Medicina Materno Infantil -
FaMed - Projeto de Ensino: Educação Continuada em Pediatria. Processo nº 23110.026172/2019-80 - Depto.
Medicina Materno Infantil - FaMed - Projeto de Ensino: PS Pediátrico. Processo nº 23110.026563/2019-02 - Depto.
Medicina Materno Infantil - FaMed - Projeto de Ensino: Liga Acadêmica de Doação de Órgãos e Tecidos. Processo
nº 23110.027521/2019-81 - Depto. Medicina Especializada - FaMed - Projeto de Ensino: Liga Acadêmica de
Radiologia. Processo nº 23110.026664/2019-75 - Depto. de Fisiologia e Farmacologia  - IB - Projeto de Ensino:
UNIOVINOS - Grupo de Trabalho, Estudo e Pesquisa em Fisiologia e Produção Ovina. Processo nº
23110.006068/2019-79 - Depto. de Museologia, Conservação e Restauro  - ICH - Projeto de Ensino: Oficinas para
o Curso de Conservação e Restauração. Processo nº 23110.023723/2019-53 - Depto. de Geografia - ICH - Projeto de
Ensino: Sistema de Informações Geográficas: captura, armazenamento, consulta, manipulação e análise de dados
espaciais e não espaciais. Processo nº 23110.026131/2019-93 - Depto. de História - ICH - Projeto de Ensino:
Laboratório de Geopolitica, relações internacionais e movimento antissistêmicos e ensino de História. Processo nº
23110.022889/2019-52 - Depto. de Fundamentos da Educação - FaE - Relatório de Projeto de Ensino:O diálogo
como princípio da ressignificação dos atos de ensinar e aprender no Instituto Nossa Senhora da Conceição –
Pelotas/RS. Processo nº 23110.009434/2018-61 - Depto. de Fundamentos da Educação - FaE -Relatório de Projeto
de Ensino: Grupo de Estudos Mariposas: Minorias Sociais e Ação Política. Processo nº 23110.014668/2018-20
- Depto. de Ensino - FaE - Relatório de Projeto de Ensino: Educação Ambiental e sua interface com a Educação do
Campo: contribuições. Processo nº 23110.016290/2019-80 - Curso de Psicologia - FaMed - Relatório de Projeto de
Ensino: Psicologia Experimental. Processo nº 23110.016295/2019-11 - Curso de Psicologia - FaMed - Relatório
de Projeto de Ensino: Empresa Junior: Psicon. Processo nº 23110.016438/2019-86 - Curso de Psicologia - FaMed
- Relatório de Projeto de Ensino: Monitoria Da Disciplina de Psicologia Experimental. Processo nº
23110.016445/2019-88 - Curso de Psicologia - FaMed -Relatório de Projeto de Ensino: Sexualidade, adolescência e
escola: planejando a intervenção. Processo nº 23110.010543/2018-21 - Curso de Psicologia - FaMed - Relatório
de Projeto de Ensino: Pulsional: Núcleo de Estudos e Pesquisas em Psicanálise. Processo nº 23110.003473/2018-54 -
Depto. Medicina Materno Infantil - FaMed - Relatório de Projeto de Ensino: Fundamentos de Neonatologia
Básica. Processo nº 23110.016643/2018-61 - Depto. Medicina Materno Infantil - FaMed - Relatório de Projeto de
Ensino: Programa de Educação Continuada em Pediatria. Processo nº 23110.000113/2019-81 - Curso de Terapia
Ocupacional- FaMed - Relatório de Projeto de Ensino: O Existir na Psicose e os Cuidados Terapêuticos
Ocupacionais: Explorando a Clínica do Fazer Humanizado. Processo nº 23110.009926/2019-37 - Depto. Medicina
Materno Infantil - FaMed - Relatório de Projeto de Ensino: Saúde Mental e Espiritualidade: Como Cuido de Mim e
dos Meus Pacientes? Monge Dada Jinanananda. Processo nº 23110.018748/2018-35 - Depto. de Morfologia - IB
- Relatório de Projeto de Ensino: Saúde Mental e Espiritualidade: como cuido de mim e dos meus pacientes? Monge
Dada Jinanananda.  Processo nº 23110.023210/2019-42 - Depto. Medicina Materno Infantil - FaMed
-   Prorrogação de Projeto de Ensino: Atenção ao Recém-nascido. ITEM 05 - COMISSÃO DE PESQUISA E PÓS-
GRADUAÇÃO - CPPG. Processo nº 23110.023210/2019-42 - Solicitação de reintegração da Professora Márcia Wulff
Schuch como orientadora no PPGA - O conselheiro Flávio esclareceu o processo e leu a atas da reunião que havia sido
realizada entre ele e as alunas Aline Rann, Bruna A. dos Santos Oliveira e Tainara Gris e da reunião realizada entre ele
e a Professora  Adriane Marinho de Assis. Informou que após a inclusão das atas havia sido procurado pelos
Professores Paulo Farias e Marcelo Malgarin, que haviam dito que não concordavam com o que estaria escrito na ata
de reunião com as alunas, no que respondeu a eles que aquela ata transcrevia o sentimento e a manifestação sobre o
fato das alunas que haviam participado da reunião e, sendo assim, nada poderia ser retificado, e que eles igualmente se
manifestassem no processo. Leu também o documento apensado pelo Programa. Disse de sua preocupação, como Pró-
Reitor, seria de como um Programa, no meio de uma quadrienal, retirasse uma docente, com orientações ativas, além
de ser pesquisadora CNPq. Disse que não havia entendido as justificativas do Programa, mas que havia sentido que
havia problemas pessoais, que não tinham sido resolvidos pelo Departamento e nem pelo Programa. Então, entendia
que deveriam resolver, de maneira a não prejudicar as alunas.  Disse que sua posição inicial seria de que a professora
continuasse como orientadora das alunas, mas sentiu que as alunas estavam cansadas da situação, querendo que o
problema fosse resolvido. Esclareceu, então, que estariam diante de duas opções: Prof.ª Adriana como orientadora e
professora Márcia como coorientadora ou Prof.ª Márcia continuaria como orientadora e Prof.ª Adriana como
coorientadora. O senhor presidente disse que em conversa com a Prof.ª Márcia, no GVR, ela teria dito que gostaria
muito de continuar, de permanecer no Programa. O senhor presidente continuou salientando que não era uma situação
comum, que normalmente todos os professores aposentados continuavam trabalhando nos seus Programas, que



também haviam ajudado a construir. Disse que nunca a UFPel havia passado por um problema como esse e talvez
nunca mais viesse a passar, onde um professor do quadro permanente, produtivo, quando de sua aposentadoria requer a
sua permanência e esta era negada. Falou que parecia haver outras razões que transcendiam ao problema apresentado.
Disse que transpareceu que a Professora Márcia teria problemas em razão de seu temperamento forte, o que geraria
dificuldades de relacionamento. Disse que isso não poderia passar despercebido no momento de uma análise e que,
como servidores públicos, dever-se-ia não somente desempenhar bem nossas funções, mas também dar-se aos
ambientes de trabalho a possibilidade de desenvolvimento. Disse que entendia que eram seres humanos, que havia uma
desorganização no próprio Programa e que mesmo que fossem um ente público, não se poderia deixar de levar em
consideração as questões pessoais. Disse que caberia ao COCEPE, naquela data, tomar uma posição, sem deixar afetar
por razões que não fossem de interesse público e que entendia que, pela lógica de sempre, a professora continuaria no
Programa, mas se preocupava com as questões acadêmicas. Falou que o COCEPE deveria tirar um aprendizado deste
processo, de como dever-se-ia investir em uma boa relação no ambiente de trabalho, para não se chegar a uma situação
como esta, em que um Conselho Superior precisaria se debruçar para analisar e decidir.  Salientou que, do ponto de
vista da lógica, reintegraria a professora, que seguiria com suas orientações, esse seria o curso natural, como a UFPel
vinha fazendo no decorrer dos anos, mas que neste processo esse percurso não foi possível, sendo interrompido
por razões não acadêmicas. Disse que deveriam analisar o processo pelo ponto de vista acadêmico e da Administração
Pública. O conselheiro Flávio informou que existia outro processo da Prof.ª Márcia no NUGEN, com relação à
discriminação de gênero, que corria em paralelo e que não influenciaria neste processo referente às orientações. O
conselheiro Thiago questiona qual seria o posicionamento da FAEM em relação ao problema. O conselheiro Flavio
esclareceu que a PRPPGI, em conjunto com a Direção da FAEM e com o Reitor, haviam tentado resolver a questão. O
conselheiro Antonio esclareceu que o Programa teria duas Áreas: Fruticultura, a qual pertenceria a professora Márcia, e
a área de Melhoramento, a qual ele pertencia, e que quando o problema havia sido levado ao Programa, a sua Área
respeitou a decisão da maioria da Área de Fruticultura. Disse que a professora não havia feito uma conversa inicial,
talvez pelo desgaste que havia dentro da área, mas que somente haviam sabido do real problema no momento em que a
professora havia solicitado a aposentadoria. Disse, ainda, que quando o assunto havia chegado ao Departamento, este
também respeitou o posicionamento da Área de Fruticultura, pois haviam considerado que a Área seria soberana para
decidir. Esclareceu que esses haviam sido os encaminhamentos. A seguir, cumprimentou o presidente pelas suas
palavras, porque entendia também, que o problema estaria nos relacionamentos. A conselheira Úrsula disse que seria
uma situação muito complicada, que o Colegiado, no momento em que havia aprovado as orientações, deveria saber
que a professora seria orientadora tanto na ativa, como aposentada. Disse que achava muito triste uma professora ter as
costas viradas pela UFPel, mas também achava triste tirar a autonomia do Colegiado. Entendia então, que poderia
seguir como coorientadora. O senhor presidente disse que de março de 2019 até aquele momento as alunas haviam
ficado nessa insegurança e que, naquele momento, deveriam olhar para as estudantes. O conselheiro Flávio disse que
não estaria de acordo com a conselheira Úrsula quanto a não poderem discordar do Programa. Entendia que poderiam
discordar, propor melhorias, levando em consideração a Instituição e não os interesses pessoais. Entendia, ainda, que
não havia sido dada nenhuma justificativa plausível para não mantê-la como orientadora e que achava lamentável que
tivessem chegado a tal ponto. A conselheira Helayne questiona se não haveria algum tipo de retaliação nas orientações
ou coorientações futuras. O conselheiro Flávio respondeu que não haveria outras, que este processo estaria atrelado
somente às que estavam neste Processo. O senhor presidente colocou em votação se a professora Márcia seria
reintegrada na condição de orientadora, recebendo 04 votos e como coorientadora, seis votos e uma abstenção. O
conselheiro Flávio solicitou fazer a declaração de seu voto. Disse que na sua visão como pró-reitor e como pesquisador
seria favorável a que a professora Márcia fosse reintegrada como orientadora, mas que as alunas estariam sendo muito
prejudicadas com a situação, então deveriam dar um basta no prejuízo que estariam sofrendo, mas que no seu
entendimento o Programa estaria comento um erro sem base justificável. Disse que havia votado contra a sua
convicção como Pró-Reitor e pesquisador, para votar em favor das alunas. Após, foi colocada em votação a
reintegração da professora como colaboradora coorientadora, foi aprovada com duas abstenções. O COCEPE, após
análise e discussão, considerando minimizar o prejuízo já causado às alunas mestrandas e
doutorandas, deliberou reintegrar a Professora Márcia Wulff Schuch ao Programa de Pós-Graduação em Agronomia -
PPGA, na condição de Colaboradora, como Coorientadora, até a conclusão das dissertações e teses em andamento,
das seguintes alunas: Aline Rann, Bruna A. dos Santos Oliveira, Eliane Lima de Aquino, Marilaine Mattos, Patrícia
Maciejewski e Tainara Gris. ITEM 06. PROCESSOS APROVADOS “AD REFERENDUM” PARA SEREM
HOMOLOGADOS. A assessora Taís informou que os Processos Seletivos haviam sido aprovados "ad referendum"
porque não tinha havido reunião na semana anterior, além das festividades do aniversário da UFPel, e existia a
urgência em contratar os aprovados para o semestre que havia iniciado. Todos os pareceres aprovando “ad referendum”
os processos, foram homologados, por unanimidade, pelo COCEPE. Processo nº 23110.030245/2019-38 - CRInter
- Criação da Disciplina: ''ENG: Social Pathologies: methods for data collection and knowledge synthesis - PORT:
Patologias Sociais: metodologias para coleta de dados e síntese do conhecimento''. Processo nº 23110.012757/2019-12
- Curso de Farmácia - CCQFA - Processo Seletivo para Contratação de Professor Substituto - 01 vaga– 40h – Área:
Farmácia (Vaga: Licença-maternidade da Prof.ª Cristiane Luchese) O Presidente do COCEPE, aprovou, ad
referendum deste Conselho, em 08 de agosto de 2019, o parecer do Conselho do CCQFA, homologando o resultado
final do Processo Seletivo Simplificado para a Contratação de Professor Substituto, Edital nº 020/2019, como segue:
1º Naiara Stefanello - 9,32; 2º Daiane Flores Dalla Lana - 8,43 e 3º Josiane de Oliveira Feijo - 7,32. Processo nº
23110.021498/2019-11 - CCQFA - Processo Seletivo para Contratação de Professor Substituto - 01 vaga – 40h – Área:
Química (Vaga: Afastamento para Pós-Doutorado -Prof.ª Adriana Castro Pinheiro)O Presidente do



COCEPE aprovou, ad referendum deste Conselho, em 08 de agosto de 2019, o parecer do Conselho do CCQFA,
homologando o resultado final do Processo Seletivo Simplificado para a Contratação de Professor Substituto, Edital nº
020/2019, como segue: 1º Angelita Manke Barcellos - 9,42; 2º Luana Bettanin - 8,93; 3º Alexander Ossanes de Souza -
8,92; 4º Helen Cristina dos Santos Hackbart - 8,38; e 5º Camila Correa Pereira -7,99. Processo nº 23110.005595/2019-
66 - CEng - Processo Seletivo para Contratação de Professor Substituto - 01 vaga – 40h - Área: Engenharias IV
(CAPES) - (Vaga: Prorrog. Afastamentos Prof. Christiano Martino Otero Ávila). O Presidente do
COCEPE, aprovou, ad referendum deste Conselho, em 08 de agosto de 2019, o parecer do Conselho do CEng,
homologando o resultado final do Processo Seletivo Simplificado para a Contratação de Professor Substituto, Edital nº
020/2019, como segue: 1º Mairon de Araujo Belchior - 8,60; 2º Monica Lorea Matzenauer - 8,47; 3º Andre Desessards
Jardim - 7,64; 4º Andrei Borges La Rosa - 7,10 e 5º Andre Miguel Nicolini - 7,04. Processo nº 23110.022628/2019-32
- CEng - Processo Seletivo para Contratação de Professor Substituto - 01 vaga – 20h – Área: Engenharias IV (CAPES)
(Vaga: Vaga: Prof. Pedro R. Curi Hallal – 20h das 40h). O Presidente do COCEPE, aprovou, ad referendum deste
Conselho, em 08 de agosto de 2019, o parecer do Conselho do CEng, homologando o resultado final do Processo
Seletivo Simplificado para a Contratação de Professor Substituto, Edital nº 020/2019, como segue: 1º Vinicius Morais
Fochi. Processo nº 23110.023096/2019-51 - Curso de Eng. Hídrica - CEng - Processo Seletivo para Contratação de
Professor Substituto - 01 vaga – 20h –Área: Manejo de Bacias Hidrográficas OU Hidrometria (Vaga: Prof. Pedro R.
Curi Hallal – 20h das 40h). O Presidente do COCEPE, aprovou, ad referendum deste Conselho, em 08 de agosto de
2019, o parecer do Conselho do CDTec, homologando o resultado final do Processo Seletivo Simplificado para a
Contratação de Professor Substituto, Edital nº 020/2019, como segue: 1º Jessica Fernanda Ogassawara -7,08. Processo
nº 23110.0012443/2019-10 - Câmara de Ensino - CLC - Processo Seletivo para Contratação de Professor Substituto -
01 vaga – 40h – Área: Letras Estrangeiras Modernas – Inglês/CLC (Vaga: Licença de Interesse da Prof.ª Alessandra
Baldo). O Presidente do COCEPE, aprovou, ad referendum deste Conselho, em 08 de agosto de 2019, parecer do
Conselho do CLC, homologando o resultado final do Processo Seletivo Simplificado para a Contratação de Professor
Substituto, Edital nº 020/2019, como segue:1º Valeria Zanetti Ney - 9,24. Processo nº 23110.003018/2019-30 - Curso
de Licenciatura em Letras - Português e Francês - CLC - Processo Seletivo para Contratação de Prof. Substituto -
02 vagas – 40h –Área: Línguas Estrangeiras Modernas e Literaturas Estrangeiras Modernas OU Língua Francesa e
Literaturas de Língua Francesa (Vaga: Lic Prof.ª Paula Mascarenhas –Término Contrato do Prof. Substituto em
06/09/19 e Afastamento para Doutorado - Prof.  Deividi Blank). O Presidente do COCEPE, aprovou, ad
referendum deste Conselho, em 08 de agosto de 2019, o parecer do Conselho do CLC, homologando o resultado final
do Processo Seletivo Simplificado para a Contratação de Professor Substituto, Edital nº 020/2019, como segue:
1º Jingfang Yu -7,90. Processo nº 23110.024853/2019-11 - CLC - Processo Seletivo para Contratação de Professor
Substituto - 01 vaga – 40h - Área: Linguística e Letras   (Vaga: Afastamento para Licença-saúde da Prof.ª Beatriz Viegas
Faria). O Presidente do COCEPE, em 08 de agosto de 2019, tomou ciência de que para este Processo Seletivo
Simplificado para a Contratação de Professor Substituto, Edital nº 020/2019, não teve candidatos inscrito. Processo nº
23110.010484/2019-71 - DCTA - FAEM -  Processo Seletivo para Contratação de Professor Substituto - 01 vaga– 40h
– Área: Ciência e Tecnologia de Alimentos (Vaga: Afastamento para Pós-Doutorado Maurício de Oliveira). O
Presidente do COCEPE, aprovou, ad referendum deste Conselho, em 08 de agosto de 2019, o parecer do Conselho do
Departamental da FAEM, homologando o resultado final do Processo Seletivo Simplificado para a Contratação de
Professor Substituto, Edital nº 020/2019, como segue: 1º Cristiano Dietrich Ferreira - 9,18 e 2º Bianca Pio Avila
- 7,74. Processo nº 23110.009363/2019-87 - DFE - FaE - Processo Seletivo para Contratação de Professor Substituto -
01 vaga– 40h – Área: Filosofia da Educação OU História da Educação OU Sociologia da Educação (Vaga:
Afastamento para realização doutorado da Prof.ª Richéle Timm dos Passos da Silva). O Presidente do
COCEPE, aprovou, ad referendum deste Conselho, em 08 de agosto de 2019, o parecer do Conselho Departamental da
FaE, homologando o resultado final do Processo Seletivo Simplificado para a Contratação de Professor
Substituto, Edital nº 020/2019, como segue: 1º Junior Cesar Mota - 9,50; 2º Magda Gisela Cruz dos Santos - 9,03; 3º
Rodrigo Mafalda - 8,92; 4° Sandra Espinosa Almansa - 8,73 e 5º Glediane Saldanha Goetzke da Rosa -7,57. Processo
nº 23110.019822/2019-31 - DMEsp - FaMed - Processo Seletivo para Contratação de Professor Substituto - 01 vaga –
40h – Área: Neurologia  (Vaga: Aposentadoria Prof. Alfredo Degani Zauck). O Presidente do COCEPE, aprovou, ad
referendum deste Conselho, em 08 de agosto de 2019, o parecer do Conselho Departamental da FaMed, homologando
o resultado final do Processo Seletivo Simplificado para a Contratação de Professor Substituto, Edital nº 020/2019,
como segue: 1º Vinicius de Paula Guedes - 9,72. Processo nº 23110.025568/2019-18 - DMS - FaMed -Processo
Seletivo para Contratação de Professor Substituto - 01 vaga – 40h – Área: Medicina de Comunidade  (Vaga:
Afastamento para Pós-Doutorado - Prof.ª Maria Aurora Dropa Chrestani Cesar). O Presidente do COCEPE, em 08 de
agosto de 2019, tomou ciência, de que para este Processo Seletivo Simplificado para a Contratação de Professor
Substituto, Edital nº 020/2019, não teve candidatos inscritos. Processo nº 23110.002619/2019-25 -  DOSP - FO
- Processo Seletivo para Contratação de Professor Substituto - 01 vaga – 40h – Área: Ciências da Saúde OU
Odontologia OU Saúde Coletiva/DOSP/FO (Vaga: Cedência do Prof.Otávio Pereira D´Avila ao Ministério da
Saúde). O Presidente do COCEPE, aprovou, ad referendum deste Conselho, em 08 de agosto de 2019, o parecer do
Conselho Departamental da FO, homologando o resultado final do Processo Seletivo Simplificado para a Contratação
de Professor Substituto, Edital nº 020/2019, como segue: 1º Lucas Pradebon Brondani-I9,57; 2º Sarah Arangurem
Karam - 8,16; 3º Mariana Silveira Echeverria - 8,11 e 4º Deisi Lane Rodrigues Silva - 7,79. Processo nº
23110.022598/2019-64 - DOSP - FO - Processo Seletivo para Contratação de Professor Substituto - 01 vaga – 40h –
Área: Odontopediatria(Vaga: Licença-Maternidade Prof.ª Vanessa Polina Pereira da Costa). O Presidente do
COCEPE, aprovou, ad referendum deste Conselho, em 08 de agosto de 2019, o parecer do Conselho Departamental da



FO, homologando o resultado final do Processo Seletivo Simplificado para a Contratação de Professor
Substituto, Edital nº 020/2019, como segue: 1º Ayah Qassem Ahmad Shqair - 8,74; 2º Paula Karine Jorge - 8,44 e 3º
Ethieli Rodrigues da Silveira - 8,16. Processo nº 23110.020705/2019-10 - DCV - FV - Processo Seletivo para
Contratação de Professor Substituto - 01 vaga – 40h –Área: Clínica Médica de Grandes Animais I (Vaga: Afastamento
p/participação no Programa de Internacionalização Institucional (CAPES Print - UFPel) - Professor Eduardo
Schmitt). O Presidente do COCEPE, aprovou, ad referendum deste Conselho, em 08 de agosto de 2019, o parecer do
Conselho Departamental da FV, homologando o resultado final do Processo Seletivo Simplificado para a Contratação
de Professor Substituto, Edital nº 020/2019, como segue:1º Eliza Rossi Komninou - 7,84 e 2º Antonio Amaral
Barbosa - 7,80. Processo nº 23110.022823/2019-62 - DMCOR - ICH - Processo Seletivo para Contratação de
Professor Substituto - 01 vaga – 40h – Área: Ciência da Conservação (Vaga: Afastamento Prof. Thiago Sevilhano
Puglieri - Bolsa de Professor Visitante no Exterior Jr). O Presidente do COCEPE, aprovou, ad referendum deste
Conselho, em 08 de agosto de 2019, o parecer do Conselho Departamental do ICH, homologando o resultado final do
Processo Seletivo Simplificado para a Contratação de Professor Substituto, Edital nº 020/2019, como segue: 1º Bruno
da Silveira Noremberg - 8,35 e 2º Dalila Venzke - 8,16. Processo nº 23110.022809/2019-69 - DMCOR - ICH
- Processo Seletivo para Contratação de Professor Substituto - 01 vaga – 40h – Área: Conservação e Restauração de
Bens Culturais (Vaga: Afastamento Pós-Graduação Prof. Karen Velleda Caldas). O Presidente do
COCEPE, aprovou, ad referendum deste Conselho, em 08 de agosto de 2019, o parecer do Conselho Departamental do
ICH, homologando o resultado final do Processo Seletivo Simplificado para a Contratação de Professor
Substituto, Edital nº 020/2019, como segue: 1º Juliana Cavalheiro Rodrighiero - 8,94 e 2º Mirella Moraes de Borba -
8,34. Processo nº 23110.022812/2019-82 - DH - ICH - Processo Seletivo p/Contratação de Professor Substituto - 01
vaga – 40h –Área: História Antiga (Vaga: Afastamento para Pós-Doutorado do Prof. Fábio Vergara Cerqueira). O
Presidente do COCEPE, aprovou, ad referendum deste Conselho, em 08 de agosto de 2019, o parecer do Conselho
Departamental do ICH, homologando o resultado final do Processo Seletivo Simplificado para a Contratação de
Professor Substituto, Edital nº 020/2019, como segue: 1º Lidiane Elizabete Friderichs - 9,14 e 2º Sergio Roberto Rocha
da Silva - 7,36. Processo nº 23110.023180/2019-74 - DF - IFM - Processo Seletivo para Contratação de Professor
Substituto - 01 vaga – 40h –Área: Física (Vaga: Licença-Saúde - Prof. Daniel Tavares de Silva). O Presidente do
COCEPE, aprovou, ad referendum deste Conselho, em 08 de agosto de 2019, o parecer do Conselho Departamental do
IFM, homologando o resultado final do Processo Seletivo Simplificado para a Contratação de Professor
Substituto, Edital nº 020/2019, como segue: 1º Patricia de Lara Antonio - 9,28; 2º Daneele Saracol Tusnski - 8,00; 3º
Amin Bakhshandeh - 7,99 e 4º Eduardo Fuzer Rosso - 7,71. Processo nº 23110.033423/2019-82 - Acadêmica - FV
- Solicitação da acadêmica Amanda Andersson Pereira Stark de quebra de pré-requisito. O Presidente do COCEPE,
considerando o parecer favorável da Comissão de Graduação - CG (0653676), aprova, em 09 de agosto de 2019, ad
referendum deste Conselho, a solicitação da acadêmica Amanda Andersson Pereira Stark referente à quebra de pré-
requisito solicitada no Recurso (0653429), sendo assim a aluna poderá cursar em 2019/2 as disciplinas de ''02520014
Inspeção de Leite'' e ''02850001 Estágio Curricular''. II CONVOCAÇÃO EXTRA. 1. Projeto Unificado 1783
- Estudos de técnicas de bleding para previsão de temperaturas com descargas elétricas atmosféricas no setor de
energia elétrica. O COCEPE aprovou o parecer da Comissão de Extensão - CE, favorável ao Projeto Unificado:
Estudos de técnicas de bleding para previsão de temperaturas com descargas elétricas atmosféricas no setor de energia
elétrica. 2. Processo nº 23110.030693/2019-31- Cursos de Cinema - CA - Alteração de critérios para Transferência,
Reopção, Reingresso e Portador de Título para os cursos de Cinema.  O COCEPE aprovou o parecer da Comissão de
Graduação - CG, exarado no Despacho CG (0657787), sendo favorável a solicitação do Colegiado dos Cursos de
Cinema, do Centro de Artes - CA, referente à alteração de critérios para Transferência, Reopção, Reingresso e Portador
de Título para os cursos de Cinema, conforme Memorando 5 (0630269). 3.  Processo nº 23110.030296/2019-60 -
Solicitação de Serviço Acadêmico Voluntário da Prof. Margarete Regina Freitas Gonçalves. O COCEPE aprovou a
solicitação de prestação de serviços acadêmicos voluntários da Prof.ª Margarete Regina Freitas Gonçalves, conforme
descrito no Termo de Adesão ao Trabalho Voluntário (0647637). Salienta-se a importância da leitura da Resolução
COCEPE nº 41/2015, que regulamenta a prestação de serviço acadêmico voluntário junto à UFPel, atentando para
o cumprimento do Art. 10 da mesma. INCLUSÕES EXTRAS: 1.Processo nº 23110.0032264/2019-07 - Acadêmica -
CEng - Solicitação de quebra de pré-requisito – Acad. Juliane Peters - O COCEPE aprovou o parecer da Comissão de
Graduação - CG, exarado no Despacho CG (0658534), sendo favorável ao pedido da acadêmica Juliane Peters , do
Curso de Engenharia de Controle e Automação, referente à quebra de pré-requisito para cursar as disciplinas de
''Robótica Industrial'' e de ''Sistemas Realimentados'' no semestre 2019/2, conforme Solicitação  (0643226). 2.Processo
nº 23110.0022141/2019-50 - Acadêmica - FN - Solicitação de quebra de pré-requisito – Acad. Jessica Schilling
Goncalves. O COCEPE aprovou o parecer da Comissão de Graduação - CG, exarado no Despacho CG
(0658660), sendo favorável ao pedido da acadêmica Jéssica Schilling Gonçalves, do Curso de Nutrição/FN, referente
à quebra de pré-requisito solicitada no Requerimento (0558401) e no Recurso (0643086). 3.Processo nº
23110.0031394/2019-14 - Acadêmica - CIM - Solicitação de quebra de pré-requisito – Acad. Aline Costa Ribeiro. O
Prof. Eduardo leu o parecer do Colegiado e o encaminhamento da Comissão de Graduação. O conselheiro Thiago disse
da preocupação que tinha com a falta de cuidado dos Colegiados com a vida acadêmica e pessoal dos alunos. Que o
Colegiado não poderia dar o mesmo despacho para todas as solicitações. Disse que tinha falado pessoalmente com
vários alunos com problemas, que não eram vistos nem pelo Colegiado e nem pelo COCEPE, e preocupava-se com a
falta de atenção dada a eles. O senhor presidente esclareceu que tinha preocupação em relação ao assunto, tanto que
seguidamente realizava reuniões com os Colegiados e que havia feito várias reuniões pontuais com alguns
Coordenadores, e que teriam que fazer, também, com o Coordenador do Curso de Gestão Ambiental, visto o parecer



que havia sido dado neste processo. Disse que sempre solicitava aos Colegiados que fizessem análises mais criteriosas,
e se possível dessem o parecer favorável. Caso o COCEPE tivesse que apreciar a solicitação do aluno e o Colegiado
não tivesse sido suficientemente esclarecedor no seu parecer, na dúvida, o COCEPE seria "pró-
aluno". O COCEPE aprovou o parecer da Comissão de Graduação - CG, exarado no Despacho CG (0658940),
favorável à solicitação da acadêmica Aline Costa Ribeiro, do CST em Gestão Ambiental/CIM, referente à quebra de
pré-requisito da disciplina Geopolítica Ambiental, Fronteiras e Governança Ambiental Internacional. Requer que seja
anexado o formulário completo da segunda solicitação da acadêmica, pois o documento constante neste processo não
mostra o seu cabeçalho, o que impossibilitou sua análise. 4. Processo nº 23110.0030839/2019-49 - Acadêmica - FV
- Solicitação de nova data de exame – Acad. Taynara Moreira Machado. O COCEPE aprovou o parecer da Comissão
de Graduação - CG, exarado no Despacho CG (0658403), sendo desfavorável ao pedido da acadêmica Taynara
Moreira Machado, do Curso de Medicina Veterinária, referente à solicitação de nova data de exame (0631481).
5. Processo nº 23110.0032262/2019-18 - Acadêmica - IB - Solicitação de quebra de pré-requisito – Acad. Ruan de
Freitas Lima. O COCEPE aprovou o parecer da Comissão de Graduação - CG, exarado no Despacho CG
(0658375), sendo desfavorável ao pedido do acadêmico Ruan de Freitas Lima , do Curso de Ciências
Biológicas, referente à quebra de pré-requisito solicitada no Requerimento (0643194). Salienta-se que o pedido do
referido aluno não atende aos critérios estabelecidos pela Nota Técnica Nº 03/2017 do COCEPE, que dispõe sobre as
solicitações de quebra de pré-requisitos na Universidade Federal de Pelotas. 6. Processo nº 23110.0027316/2019-15 -
Acadêmica - FN - Solicitação de quebra de pré-requisito – Acad. Mayra Medeiros Luiz. O COCEPE aprovou o
parecer da Comissão de Graduação - CG, exarado no Despacho CG (0658814), sendo desfavorável ao pedido da
acadêmica Mayra Medeiros Luiz, do Curso de Nutrição, referente à quebra de pré-requisito solicitada
no Requerimento (0600549), acompanhando a justificativa do Colegiado do Curso. 7. Processo nº
23110.028590/2019-10 - Recurso contra indeferimento de aproveitamento de créditos - Manoel Ribeiro Holanda Neto
- PPGMACSA.  O conselheiro Antonio esclareceu a solicitação e o regramento com relação aos créditos que poderiam
ser aproveitados. Disse que o aluno havia feito o Mestrado em Solos no PPGA havia mais de cinco anos. Mas se havia
feito no mesmo Programa e na mesma Área que estaria fazendo o Doutorado, não havia necessidade de que refizesse
as disciplinas. Entedia que não deveria ser aplicado o art. 24 do Regimento Geral de Pós-Graduação. O COCEPE
deliberou dar provimento ao Recurso de Manoel Ribeiro Holanda Neto, discente do Programa de Pós-Graduação em
Manejo e Conservação do Solo e da Água - PPGMACSA, de aproveitamento, para o Doutorado, de créditos das
disciplinas cursadas no Mestrado. Este Conselho esclarece que o prazo previsto no parágrafo único do art. 25 do
Regimento Geral de Pós-Graduação Strictu Sensu da UFPel não se aplica ao disposto no art. 24 do referido Regimento.
O senhor presidente disse que gostaria de comentar sobre dois assuntos, primeiro sobre o e-mail, que todos haviam
recebido, da conselheira Raquel Recuero, referente ao posicionamento dela como representante do COCEPE no
CONSUN, assunto já trazido pela antiga conselheira Eugênia,  de como deveria ser o voto de um representante de um
Conselho como o COCEPE e, segundo, de como seriam pautados os assuntos em um Conselho. Esclareceu com
relação ao primeiro assunto, que o Reitor representa a Universidade em qualquer ato, manifestando sua opinião, que
poderia ser contrária a do CONSUN e ser convocada uma reunião por um terço dos conselheiros e revogariam a
decisão. Disse que ele, como presidente do COCEPE, em eventos ou quando solicitado, também falaria em nome deste
Conselho, mesmo sem ter feito alguma consulta, mas que poderia solicitar colocar em pauta e ser cassada pelo Pleno e
que também ele poderia vetar alguma decisão do COCEPE e depois ser cassado o seu veto, conforme previa o
Regimento. Disse que no Conselho os representantes seriam eleitos por suas categorias e que também elegiam dois
representantes do COCEPE para o CONSUN, e que estes representantes quando haviam sido escolhidos, o Conselho
estaria dando um voto de confiança, e eles, nas reuniões do CONSUN, poderiam votar com liberdade, poderiam
analisar e decidir segundo suas próprias convicções. Caso o representante votasse e o COCEPE entendesse diferente,
reveria o voto e comunicaria ao CONSUN. Esclareceu que os representantes não precisariam se abster de votar nas
decisões importantes para a Universidade, pelo motivo de que não teriam tido uma orientação do COCEPE. Disse que
o CONSUN fazia suas pautas independentemente de ter ouvido o COCEPE, a não ser em casos que desejaria ouvi-lo,
como nos casos de criação de Curso, onde o COCEPE manifestaria uma orientação, mas não uma definição.
Esclarecia que fazia aquela reflexão porque os representantes precisariam ter segurança nas suas decisões ao votar. O
presidente comentou, ainda, que não votava no CONSUN como representante do COCEPE, mas que quando votava,
sempre se inspirava neste Conselho. Em seguida esclareceu que o CONSUN  fazia sua pauta coma  antecedência
necessária para suas reuniões e que com relação ao FUTURE-SE, disse que o assunto ainda não havia sido decido no
CONSUN, que poderia vir a ser discutido no COCEPE, mas como este assunto seria de cunho administrativo, deveria
ser decidido diretamente no CONSUN e que o COCEPE somente analisaria todo o Processo caso o CONSUN
solicitasse, mas somente nos pontos acadêmico, mas nada impediria de discutirem alguns pontos específicos que
fossem trazidos. Esclareceu que a adesão, ou não, seria uma decisão administrativa e caberia ao exclusivamente ao
CONSUN. O Conselheiro Thiago solicitou manifestação do COCEPE em relação às manifestações do dia treze de
agosto, para que não houvesse prejuízos acadêmicos.  O conselheiro Flávio comunicou que havia sido convidado para
dar uma Aula Magna na Universidade Federal da Amazônia, para falar das políticas de internacionalização na pesquisa
e na pós-graduação adotadas pela UFPel nos últimos anos e que seriam adotadas também por aquela Instituição. Sem
mais assuntos a tratar o senhor presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a reunião às doze
horas e cinquenta e cinco minutos e eu, Sabrina Marques D'Ávila Toralles, Secretária dos Conselhos Superiores em
exercício, lavrei a presente Ata que após lida e aprovada foi igualmente assinada eletronicamente pelo senhor
presidente.



Documento assinado eletronicamente por LUIS ISAIAS CENTENO DO AMARAL, Presidente, em 30/08/2019, às
17:13, 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 SABRINA MARQUES D AVILA TORALLES, Assessora, Conselho
Coordenador do Ensino, da Pesquisa e da Extensão, em 02/09/2019, às 20:04, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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