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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

ATA nº 03/2020

Aos cinco dias do mês de março de dois mil e vinte, 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 Luís
Isaías Centeno do Amaral, com a presença dos seguintes Conselheiros: Professora Maira Ferreira, representando a Pró-Reitora de Graduação; Professor
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; Professora Silvana de Fátima Bojanoski, representante da
Área de Ciências Humanas; Professora Larissa Patron Chaves  Spieker, suplente da representante da Área de Letras e Artes; Professor Fabrício Pareira
Harter, suplente da representante do Conselho Universitário; Não compareceram os conselheiros: Professor Diogo Franco Rios, representante da Área de
Ciências Exatas e Tecnologia; Professora Helayne Aparecida Maieves, representante da Área de Ciências da Saúde e Biológicas; Senhor Matheus Cruz,
representante dos Técnico-Administrativos; Senhora Adriana de Souza Gomes Dias, representante dos Técnico-Administrativos; Acadêmico Gabriel da
Silva Vargas, representante discente e Acadêmico Thiago Ferreira de Abreu, representante discente, por estarem em férias. Com a constatação de
existência de quórum, o senhor presidente iniciou a reunião relatando que iria fazer abertura da reunião e depois passaria a presidência ao professor Antônio
Oliveira, pelo fato de que não poderia presidir a reunião, por estar no Exercício da Reitoria da Universidade. Ele teria de assinar o   encaminhamento do
COCEPE como presidente e depois assinar como Reitor o aproveitamento do candidato do processo. Ele teria que tomar duas decisões: na parte acadêmica e
assinar o provimento da decisão. Por isso pediu para o professor Antônio presidir a reunião, de forma que não houvesse sua interferência na decisão do
COCEPE. Como faltaria quórum sem sua presença, decidiram que ele se retiraria e no momento da votação participaria da reunião, para dar quórum para a
votação, mas já adiantaria que seu voto seria como abstenção, em função de ter que tomar decisões em outro momento. Com a retirada do Prof. Luís Amaral,
de pronto, o senhor presidente no exercício, leu a ordem do dia e solicitou incluir um processo de número 23110.004473/2020-96- Processo de Mobilidade
Acadêmica - Urgente.  Aprovada a ordem do dia, passou à análise do Item 01. RECURSO DA ESEF CONTRA NOMEAÇÃO DE PROFESSOR EFETIVO
-  Memorando 24 (0880647) do Processo nº 23110.050993/2019-37. O professor Antônio, relatou o processo, dizendo que este havia iniciado com o pedido
de redistribuição, para a ESEF, de uma professora da FURG, quando na análise documental havia sido detectada que a área da professora que viria por
redistribuição era equivalente à área do concurso com candidatos aprovados e ainda vigentes. Conforme a legislação, deve ser dada preferência ao candidato
aprovado. No julgamento deste processo o COCEPE já havia dado deferimento à chamada da quarta candidata Fernanda Burlani Neves. Tivemos um recurso
da Unidade quanto ao aproveitamento da quarta candidata classificada e o professor diretor solicitou poder dar informações e esclarecimentos. Foi concedida
a palavra ao Professor Eduardo Merino, Diretor da ESEF, para esclarecimentos. O conselheiro Flávio esclareceu o professor Eduardo quanto ao perfil de
candidatos para remoção/redistribuição. O NUMOV alertou para a existência de concurso vigente para a área de Anatomia e a candidata era Fisioterapeuta. O
aproveitamento é prioritário à remoção/redistribuição. O senhor presidente solicitou que a Assessora Taís complementasse as informações aos conselheiros
esta relatou dizendo que o NUMOV fazia o levantamento se havia acontecido solicitações de redistribuição nos últimos dois anos. A ESEF havia informado
que não. O trâmite do COCEPE foi baseado na área de Anatomia. A conselheira Mayra relatou que havia conversado com a professora Fátima e o
Coordenador do Curso de Fisioterapia. Explicou o entendimento de que se houvesse redistribuição a UFPel teria de devolver o código da vaga da área da
professora que fosse distribuída. Nesse caso seria para área de Anatomia. O professor Eduardo explicou que o necessário ao concurso seria para a parte
prática do curso e não nas disciplinas básicas. O senhor presidente esclareceu que a redistribuição não poderia ser aprovada, visto que a professora tem o
mesmo perfil da candidata Fernanda Neves. Colocado em regime de votação: primeiro alterar a decisão anterior do COCEPE, com base no recurso da ESEF:
7 votos favoráveis, com uma abstenção do professor Luís Isaías. O Conselho emitiu o seguinte encaminhamento: O COCEPE, baseado no recurso impetrado
pela Escola Superior de Educação Física - ESEF, doc. 0880647, deliberou alterar a decisão anterior, exarada no processo 23110.004512/2020-55 (doc.
0876879) do dia 20.02.2020, com base no interesse institucional-acadêmico, revertendo o aproveitamento do concurso vigente na Área de Anatomia.
Deliberou ainda pela abertura de Concurso Público para Magistério Superior, para provimento da vaga na ESEF. Análise do processo extra-pauta: Processo
nº 23110.004473/2020-96 - Processo de Mobilidade Acadêmica da aluna Jessica Nadyne Aguiar Oliveira, do Curso de Dança – Licenciatura. Solicitação de
participação no Programa ANDIFES de Mobilidade Acadêmica na IFES receptora UNB, no Curso de Artes Cênicas, nos semestres 01/2020 e 02/2020, com
início em 09/03/2020 e término em 20/12/2020, conforme Plano de Estudos discriminado. Foi relatado o encaminhamento do Colegiado do Curso, que, tendo
em vista a situação de vulnerabilidade vivenciada pela discente solicitante, cujas demandas já eram de conhecimento da Coordenação de Políticas Estudantis
e do NUPADI, haviam encaminhado a proposta de mobilidade acadêmica nacional da aluna como uma das formas de auxílio na situação. Declaravam ser de
conhecimento que o prazo regular para solicitação de mobilidade acadêmica nacional para 2020.1 já havia expirado. Por isso, para contribuir na justificativa
deste pedido extemporâneo, solicitaram manifestação da PRAE sobre a proposta. A Coordenação do Curso de Dança considerava que a oportunidade da
aluna de continuar seus estudos, por dois semestres, em IES localizada na sua cidade natal (UNB - Brasília-DF), contribuiria para sua recuperação física e
emocional ao mesmo tempo em que permitiria a não interrupção do seu caminho de formação superior. Após manifestações dos conselheiros este foi
aprovado por unanimidade. Sem mais assuntos a tratar o senhor presidente deu por encerrada a reunião às nove horas e quarenta e seis minutos e eu,
Roseméri Gomes Gonçalves, Secretária dos Conselhos Superiores, lavrei a presente Ata que após lida e aprovada foi igualmente assinada eletronicamente
pelo senhor presidente.

Documento assinado eletronicamente por ROSEMERI GOMES GONCALVES, Secretária, Conselho Coordenador do Ensino, da Pesquisa e da Extensão, em
16/04/2020, às 13:01, 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 16/04/2020, às 21:29, 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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