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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

ATA nº 09/2020

Aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e vinte, com início às nove horas, via web conferência,
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 Maria de Fátima Cossio, Pró-
Reitora de Ensino; 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; Professora Ariane Ferreira
Porto Rosa, suplente do representante da Área de Ciências Exatas e Tecnologia; Professora Larissa
Patron Chaves Spieker, suplente da representante da Área de Letras e Artes; Senhor Matheus Cruz,
representante dos Técnico-Administrativos; Senhor Gabriel Afonso Martins, suplente da representante
dos Técnico-Administrativos; Acadêmico Rubens Marques Obelar Ramos, suplente do 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, por
estar em consulta médica; Professora Úrsula Rosa da Silva, representante do Conselho Universitário;
Professora Ludmila Correia Muniz, suplente da representante da Área de Ciências da Saúde e
Biológicas. Com a constatação de existência de quórum, o senhor presidente iniciou a reunião lendo o
nome dos presentes. Disse ser uma reunião simples,s para correção de textos. Relatou que tínhamos
problema no COCEPE, por falta de uma representação, por conta da Área de Ciências da Saúde e
Biológicas. Sugeriu que deveríamos utilizar ferramenta virtual, como o COPLAN havia utilizado. Disse
que não quis proceder assim, antes de conversar com o Conselho. O conselheiro Flavio Demarco disse que
talvez, em tempos de emergência, deveriam pensar em soluções de emergência. Poderiam consultar o
Jurídico, para saber se poderiam fazer uma reunião com Coordenadores da Área, para retirar um nome.
Deveriam pensar em inserir um artigo no Regimento do COCEPE, prevendo estes casos. Convidou todos
para acompanharem o “UFPel Talks”, com  a conferencista Raquel Recuero, que falaria sobre fake news
na época de pandemia, a ser realizada naquele mesmo dia. O senhor presidente disse que, se não fizessem
as eleições nos moldes do Regulamento, poderia inviabilizar todas as decisões tomadas pelo Conselho,
caso houvesse alguma contestação. Não poderiam ter no Conselho, um conselheiro votando, que não
tivesse sido eleito nos moldes do Regimento. O que seria feito, com autorização do COCEPE,
evidentemente, seria uma urna virtual, ao invés de urna física. Por este motivo haviam pensado em fazer
consulta ao Jurídico para saber da possibilidade de haver um conselheiro pró-tempore, apesar disto trazer
fragilidades, caso houvesse contestações. O conselheiro Flavio sugeriu fazer, na próxima semana, uma
eleição presencial, com hora marcada para cada eleitor votar. O senhor presidente disse que no final da
reunião tratariam do assunto. Dando sequência, colou em regime de votação a ordem do dia, que foi
aprovada, por unanimidade. De pronto, o senhor presidente passou à análise da ordem do dia, citando o
Item 01. PROC. Nº 23110.013013/2020-59 - PARECER NORMATIVO REFERENTE À PROPOSTA DE
CALENDÁRIO ACADÊMICO ALTERNATIVO NO CONTEXTO DA PANDEMIA DO COVID-19. O
senhor presidente relatou que, haviam recebido do MEC, no sábado, um comunicado citando a Portaria
343, de 17 de março e Portaria 345, de 19 de março que diz no parágrafo 3º: “fica vedada a aplicação, a
substituição de que trata o caput, às práticas profissionais de estágio e de  laboratório”. O que vinha no
comunicado era o entendimento de que todas as práticas estavam impossibilitadas de acontecer e o
documento (não sabia se poderia nomear como documento, pela falta de oficialidade que ele tinha), sendo
originado da SERES e do MEC, onde existiam pessoas muito autoritárias, este comunicado se revestia de
ameaça no seguinte sentido: estavam recebendo denúncias, iriam averiguar e as pessoas seriam punidas. 
Afirmou que tínhamos de obedecer ao que estava na Portaria. Estando em dissonância com o comunicado,
estávamos nos colocando em situação de fragilidade, podendo responder ações do Ministério Público. Deu
exemplo da folha de pagamento.  A conselheira Fátima disse que esse comunicado continha duas questões.
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O que estava em causa era o comunicado da SERES, que era ameaçador e, por isso, haviam retificado, em
forma de sugestão, para colocar à discussão dos conselheiros.  O comunicado, ao ampliar o conceito de
práticas diz: por esse motivo o estágio e as atividades práticas, mesmo no momento atual, não podem ser
ofertados por meios e tecnologias de informação e comunicação e nem substituídos por aulas ou atividades
teóricas. Mais adiante fala: informando que a prática de estágio paralisada pela pandemia do COVID-19
deverá ser objeto de reposição futura ao fim do período de emergência a titulo exemplificado pela
programação de atividades escolares no contraturno ou em datas programadas no Calendário original,
como dias não letivos, podendo se estender para o ano civil seguinte.  Ou seja: não será possível realizar
qualquer tipo de estágio presencial naquele momento, por estarem suspensas. Leu o final do comunicado,
onde diz que a SERES está monitorando as IES. Por precaução, entenderam que deveriam ser feitos
ajustes na redação dos Pareceres Normativos número 12 e 13. Frisou que não havia dúvida jurídica. Os
dois Pareceres estavam claros com relação a vetarem estágios remotos e práticas de laboratório e a
regulamentação do CNE, inclusive, abria possibilidades para práticas. Esta era uma questão que Deveriam
decidir por cautela, considerando o cenário de instabilidade que vivíamos em relação ao MEC, ao Governo
e, sobretudo, em relação ao foco que o Governo tinha sobre as Instituições Públicas Federais . Isso tinha
gerado muito debate desde sábado, no Colégio de Pró-Reitores e havia todo um movimento de encaminhar
à ANDIFES, para que esta fizesse uma consulta ao CNE e SERES, mas ocorria que, como o COCEPE já
tinha um documento aprovado, não teria tempo para aguardar estas consultas e teriam de tomar uma
posição, que era mais política e menos jurídica, por já ter documentos aprovados pelo Conselho, alterando
a redação. O senhor presidente disse que tinham três cenários possíveis: manter a redação como estava,
aguardar o resultado das discussões jurídicas em relação às portarias ou corrigir a redação, atendendo o
comunicado do MEC. A conselheira Fátima esclareceu o parágrafo terceiro do artigo primeiro e o leu na
íntegra. O parecer 345 altera para o Curso de Medicina e autoriza a substituição de aulas presenciais, por
aulas remotas do primeiro ao quarto ano e mantém a vedação à práticas profissionais de estágio e de
laboratório para os demais cursos. O conselheiro Antônio disse que a ambiguidade "e de laboratório" tinha
deixado dúvida. Disse que havia recebido solicitação do Coordenador do Curso de Agronomia, para que a
reunião fosse aberta, mas havia deixado passar o momento da solicitação. O conselheiro Tiago disse que
quando surgia a convocação, recebia com estranheza, pois o MEC se contradizia, após ter solicitado que as
instituições buscassem alternativas e depois de proposto, chegar este documento. Em relação às pesquisas
como fariam, se não podiam ter práticas de laboratório, no meio de uma pandemia? Disse que deveriam
manter o texto, por estarem amparados legalmente. Deveriam refletir politicamente no momento em que
estávamos vivendo. Não poderiam correr o risco das decisões do Conselho serem questionadas no futuro.
Aconselha a Ariane disse que a situação era complicada e estavam agindo corretamente, revendo a
situação no Pleno. Disse que estava acostumada a fazer avaliações através desta secretaria (SERES).
Estávamos na mira da sociedade e tínhamos de ter cautela e rigor nas determinações. Não via problema
em rever o posicionamento e voltar atrás. Os Coordenadores do CDTec, como a maioria das disciplinas
tem caráter prático, se voltarmos atrás, disseram que terão de fazer um exercício muito grande para ofertar
disciplinas. Porém, decidiram rever todas as ofertas e retiraram todas as disciplinas que oferecem práticas.
Deveriam ter precaução neste momento. Não valia a pena comprar essa briga com o MEC, neste
momento. Para redação dos relatórios e TCCs poderiam pensar, mas carga horária deveriam rever. O
conselheiro Flávio disse que era importante contextualizar os processos que estavam acontecendo. Isso
chegou a posteriori da decisão do COCEPE e deveriam fazer leitura do momento. Disse que acabara de
receber ofício da CAPES, para avaliação das Áreas. Tem Coordenadores eleitos pela Comunidade. Disse
que o ofício da CAPES relatava que as Coordenadorias são instâncias meramente de assessoramento e não
tem poder, pois este é da CAPES. Este era um cenário bastante complicado. O Diretor não tem dado voz
aos representantes do Fórum de Pró-Reitores e quando é acertado algo, mais tarde as decisões são
posteriormente modificadas unilateralmente.  Era um cenário importante de sinalizar. Desejavam que
tivessem movimento de resistência e rever são destas medidas autoritárias. Estavam caminhando para o
estreitamento do espaço democrático e um enquadramento e uma política presecutória. A conselheira
Francisca compartilhou seu alinhamento com falas anteriores . Disse que somos foco, como no início dos
anos 90. As estratégias utilizadas no passado devem ser revistas, como o enfrentamento direto. Todos os
escudos deveriam ser levantados e as estratégias de resistência deveriam ser outras. Deveriam ser bastante
cuidadosos, pois era muito fácil colocar em foco uma a uma e posteriormente fazer um ataque que nos
colocaria tão frágeis, que depois não conseguiríamos mais levantar. A preocupação era correta e esta
reunião tinha esta função. O senhor presidente disse primeiro que, como Gestão, não tinham fixado uma
posição clara. Quanto ao fato se colocava menos prudente que alguns conselheiros, mas deveriam se
posicionar em relação ao fato. Lembrou que tinham três posições a tomar. Em relação aos estágios,
deveriam preservar e regular melhor, em relação à Portaria. Deveriam tomar como referência as portarias e
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ser claros que estágios na condição remota não poderiam acontecer, mas as presenciais continuariam
acontecendo. Práticas que aconteçam em laboratórios, podem acontecer de forma remota e deveriam
deixar claro no texto do parecer o que poderia acontecer. A conselheira Fátima colocou a questão das
práticas. Concordando com a conselheira Ariane. O PPC diz o que significa prática para cada disciplina.
"Exceto atividades de campo e laboratoriais". Os casos da Saúde estavam salvaguardados pela
excepcionalidade. A Engenharia de Materiais também trabalha com produção de equipamentos (exemplo:
Life Med). A conselheira Ariane concordou com as conselheiras Fátima e Francisca. Disse que se
preocupava enquanto avaliadora e deveriam enviar documento para a SERES, pois a ela importava o que
estava nos PPCs. Deveriam entender os riscos que estavam correndo. Deveriam ser solidários com os
alunos, mas também entre eles, pois extrapolariam as cargas horárias. A conselheira Larissa disse que
concordava que estágio era uma questão bastante específica. Perguntou em relação à carga horária
docente, se poderiam reduzi-la em 2022. O senhor presidente respondeu que pensavam que essas
atividades seriam computados no RAAD docente. Entendia que a CPPAD é quem poderia responder.
Talvez de um semestre para outro poderiam reduzir, mas de um ano para outro talvez não poderiam, por
ser ano civil ou fiscal. O senhor presidente sugeriu votarem se fariam ou não alteração no texto. O
Conselheiro Flávio propôs: proposta (1) – manter o texto e proposta (2) alterar o texto. A proposta 1
recebeu 2 (dois) votos e a proposta 2 recebeu 8 (oito) votos, ainda contabilizamos 1 (uma) abstenção do
conselheiro Gabriel Martins. Segundo momento: como alterar o texto. Componentes Curriculares
Obrigatórios: será facultada aos Colegiados de Curso... preferencialmente para alunos concluintes....
(Retira os estágios). Inserir: salientando que as disciplinas previstas para o Calendário suspenso deverão
ter as suas ofertas garantidas no retorno das atividades presenciais. Colocado em votação, foram sugeridas
duas propostas: (1) – aprovar o que havia sido apresentado como nova redação e (2) – manter a redação
anterior. A proposta 1 obteve 10 (dez) votos, com a  abstenção do conselheiro Gabriel Martins. Projetos de
Ensino: disciplinas que tenham carga horária prática não poderão ser ofertadas. Colocado em votação duas
propostas: (1) - inserção do texto novo e (2) - contrários à inserção. A proposta 1 obteve 9 (nove) votos,
com 3 (três) abstenções dos conselheiros Thiago Abreu, Rubens Ramos e Gabriel Martins. De pronto o
senhor presidente passou ao Item 02. PROC. Nº 23110.013019/2020-26 - NORMA COMPLEMENTAR
PARA ESTÁGIOS E TCCs. A conselheira Fátima Cossio relatou a nova redação. O senhor presidente
deixou a palavra à disposição dos conselheiros que desejassem se manifestar. Sem manifestações, colocou
em votação as propostas: (1) – alteração do texto, como apresentado e (2) – manter o texto anterior.
Aprovada a proposta 1, com 10 (dez) votos e abstenção do conselheiro Gabriel Martins. A Seguir, o
senhor presidente falou a respeito da eleição para representantes de Coordenadores da Área da Saúde e
Biológicas. Lembrou a proposta que o conselheiro Flavio Demarco havia proposto, com alteração do
tempo para votação presencial, passando para 15 ou 10 minutos. Lançar Edital até sexta-feira (29 de
maio). Inscrições até quarta-feira (03 de junho) e eleição na próxima sesta-feira (05 de junho). O
conselheiro Gabriel Martins pediu esclarecimentos sobre a forma de eleição, por não ter entendido se seria
digital ou presencial, pois no início da reunião o senhor presidente havia se referido à digital. O senhor
presidente esclareceu que, com a exigência do Regimento, esta deveria ser presencial. Sem mais assuntos
a tratar o senhor presidente deu por encerrada a reunião às onze horas e vinte 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 08/06/2020, às 11:03, 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
10/06/2020, 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.
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