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Aos vinte e três dias do mês de julho 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; Professor Flavio Fernando Demarco, Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e
Inovação; Professor Felipe Hermann, representando a Pró-Reitora de Extensão e Cultura, Professora
Silvana de Fátima Bojanoski, representante da Área de Ciências Humanas; Professora Raquel da
Cunha Recuero, representante da Área de Letras e Artes; Professora Larissa Patron Chaves Spieker,
suplente da representante da Área de Letras e Artes; Professor Antonio Costa de Oliveira, representante
da Área de Ciências Agrárias; Professora Izabel Cristina Custódio de Souza, representante da Área de
Ciências da Saúde e Biológicas; Senhor Matheus Cruz, representante dos Técnico-Administrativos;
Professor Fabrício Pereira Harter, suplente da representante do Conselho Universitário; Senhor
Gabriel Afonso Martins, suplente da representante dos Técnico-Administrativos e Acadêmico Thiago
Ferreira de Abreu, representante discente. Não compareceram os seguintes conselheiros: a Professora
Ariane Ferreira Porto Rosa, suplente do representante da Área de Ciências Exatas e Tecnologia, por
estar em Licença-Saúde e Acadêmico Gabriel da Silva Vargas, representante discente. Com a
constatação de existência de quórum, o senhor presidente iniciou a reunião fazendo Informes: 1) Disse que
havíamos aberto processo de eleição para reposição dos mandatos que estavam prorrogados, por conta da
necessidade de fazermos reuniões quinzenais. Foi feita eleição presencial para a Área da Saúde. O
CONSUN decidiu fazer reposição através de eleição on line e lançou “ad referendum” a Resolução
aprovando este tipo de eleição. O único mandato que não estava no Edital era de TAAs, que seria feito
juntamente com o CONSUN. Agradeceu aos conselheiros que ainda estavam representando as áreas (Prof.
Antonio Oliveira, Prof.ª Raquel Recuero e Prof.ª Ariane Rosa) pelo tempo de dedicação ao Conselho. 2)
Solicitou que na análise do último ponto da pauta o conselheiro Antonio Oliveira presidisse a reunião, por
ter emitido parecer no processo. 3) A conselheira Raquel Recuero agradeceu e disse que foi um prazer
trabalhar no COCEPE. 4) A conselheira Larissa Patron entrou na reunião apenas para agradecer o tempo
que esteve no Conselho e disse que aprendeu muito e ficava disponível, para o que fosse preciso. Ficou
muito feliz por fazer parte do grupo. O senhor presidente agradeceu sua participação. 5) O conselheiro
Flavio Demarco cumprimentou os representantes que estavam saindo. Convidou a todos para mais um
evento do UFPel Talks, com o assunto de Saúde – Medicamentos para COVID.19, com a Dr.ª Natáliia
Pasternac -  pesquisadora da USP e Prof. André Kalil – Coordenador do Departamento de Medicina
Clínica daa Universidade de Nebrasca. Informou que o assunto da próxima semana seria Papel da
Inovação na Pós-Pandemia, com Geana Sagasio e Nilton Frateski. A seguir, o senhor presidente passou à
aprovação da ordem do dia, que foi aprovada, por unanimidade. De pronto passou ao Item 01.
PROFESSOR SUBSTITUTO – APROVEITAMENTO. Proc. nº 23110.004179/2020-84 Depto de
Geografia ICH -  Solicitação aproveitamento de Processo Seletivo para Substituto para professor Sandro
de Castro Pitano - Edital 31/2019 - Área: Ensino de Geografia Proc. 23110.038931/2019-57. A Assessora
Taís Ullrich explicou que foram suspensas as contratações pela ocorrência da Pandemia e cancelamento do
Calendário, mas estavam analisando, para seguir o fluxo do processo, até segunda ordem. No momento a
PROGEP só está contratando professores que trabalhariam no Calendário Alternativo. Leu o despacho do
NUMOV. Se fosse aprovado, o despacho deveria conter as observações do NUMOV. Sem manifestações,
foi colocado em votação, sendo aprovado, por unanimidade, ficando o encaminhamento da seguinte
forma: O COCEPE, considerando o Memorando 36 0872507 e a possibilidade de alocação de Professor
Substituto, conforme Despacho NUMOV 0886156, deliberou APROVAR , de acordo com o mérito
acadêmico,  a solicitação do ICH (0998849) de aproveitamento de candidato aprovado em Processo
Seletivo para Contratação de Professor Substituto, como segue: - Vaga: Licença para Tratar de Interesses



Particulares - Prof. Sandro de Castro Pitano - Proc. nº 23110.054931/2019-02 (Port. 319, de 12/02/2019) -
Edital/Processo para aproveitamento: Edital COODEC nº 31/2019 - Processo nº 23110.038931/2019-57 -
Departamento/Curso / Unidade: DEGEO/ICH - Área: Ensino de Geografia - Regime de Trabalho: 40h -
Candidato: próximo candidato apto a ser contratado. À PROGEP/NUMOV, para contratação quando do
retorno das atividades presenciais, considerando suficiência orçamentária para a contratação; considerando
a observação do teto de contratações simultâneas e ranqueamento de prioridades, de acordo com o
Despacho do Reitor - 0917703; e após verificação, junto à Unidade Acadêmica, se a causa motivadora
desta solicitação, ainda persiste.   A seguir, a Assessora Tais relatou o Item 02. PROCESSO Nº
23110.015855/2020-45 - REDISTRIBUIÇÃO DA PROF.ª ERICKA VOSS CHAGAS MARIANO, DA
FAMET/UFPEL PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS-UFAL. A A relatora explicou
que a professora, lotada na Faculdade de Meteorologia estava em exercício provisório em outra
universidade, para acompanhamento de cônjuge. A universidade ofereceu uma vaga para concurso na
UFPel/FaMet. O conselheiro Fabrício Harter disse que na Unidade tinham um casal de Alagoas e o esposo
havia feito concurso lá e passou. A esposa foi acompanhando e ficou tentando uma vaga para devolver à
UFPel. Sem mais manifestações, foi colocado em regime de votação, tendo sido aprovado, por
unanimidade. Item 03.  PROCESSO Nº 23110.018292/2020-47 – ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA
DE REUNIÕES COCEPE 2020. O senhor presidente relatou o motivo pelo qual alterariam o cronograma.
Fariam uma reunião ordinária mensal e tantas quantas extraordinárias fossem necessárias. Apresentou o
cronograma, como segue: Proposta de novo Cronograma de Reuniões COCEPE 2020: Reunião
Extraordinária: 23 de julho; Reunião Ordinária: 06 de agosto; Reunião Extraordinária: 20 de agosto;
Reunião Ordinária: 03 de setembro; Reunião Extraordinária: 17 de setembro; Reunião Ordinária: 08 de
outubro; Reunião Extraordinária: 22 de outubro; Reunião Ordinária: 05 de novembro; Reunião
Extraordinária: 19 de novembro; Reunião Ordinária: 03 de dezembro e Reunião Extraordinária: 17 de
dezembro. A conselheira Fátima Cossio disse que teremos mais reuniões extraordinárias, para discutir um
novo calendário. Sem mais manifestações, o cronograma foi colocado em regime de votação, que foi
aprovado com onze votos favoráveis. Item 04. COMISSÃO DE GRADUAÇÃO – CG. Proc. nº
23110.016824/2020-10 – Acadêmico - Solicitação de oferta de disciplina - acad. Tony Sechi - Curso de
Gestão Pública. O COCEPE deliberou retornar o presente processo à Comissão de Graduação - CG, para
análise do recurso apresentado no documento (1005657), pelo acadêmico Tony Secchi. Proc. nº
23110.018442/2020-12 - Acadêmico - FaMed - Recurso contra indeferimento de Quebra de Pré-requisito
- Diego Baeza – Curso de Medicina. O COCEPE aprovou o parecer da Comissão de Graduação - CG,
desfavorável à solicitação do Acad. Diego Baeza  , do curso de Medicina, de quebra de pré-requisito da
disciplina de Patologia, conforme exarado no Despacho CG (1003111). Proc. nº 23110.014446/2020-21 -
Externa - Pedido de Revalidação de Graduação - Luis Eduardo Abello Ariza - Área: Odontologia - Ref.
Carolina Bori nº 00634.1.13297/07-2019. O COCEPE aprovou o parecer (0995890) da Conselheira,
Relatora do COCEPE, Maria de Fatima Cossio, deferindo parcialmente o Pedido de Revalidação de
Graduação de Luis Eduardo Abello Ariza , da Área de Odontologia, registrado na Plataforma Carolina Bori
com o nº 00634.1.13297/07-2019. O Conselho solicita retorno do presente processo SEI ao COCEPE,
após cumprida as exigências por parte da requerente, para que faça a homologação final do pedido. Os
demais processos, todos com parecer favorável da Comissão, foram aprovados pelo Conselho. Proc. nº
23110.016723/2020-31 – Externa - Solicitação de matrícula – Acad. Fernando Konzen - Curso de
Engenharia da Computação - 4ª convocação do SISU em 2020/1. Proc. nº 23110.014618/2020-67 – CLC
- Pedido de Oferta de disciplina em Regime Concentrado - Elias Surita Wojahn – Curso de Jornalismo.
Proc. nº 23110.017069/2020-82 – CENG - Pedido de Oferta de disciplina em Regime Concentrado - Júlio
César Soder - Curso de Engenharia de Produção. Proc. nº 23110.017405/2020-97 - CLC  - Pedido de
Oferta de disciplina em Regime Concentrado - Graciele Gonçalves Garcia- Curso de Jornalismo. Proc. nº
23110.017011/2020-39 -  FV - Solicitação de manutenção na redução do número de ingressantes do curso
de Medicina Veterinária. Proc. nº 23110.017948/2020-12 – CLC - Solicitação de Aproveitamento de
disciplinas - Graciele Gonçalves Garcia – Curso de Jornalismo. Proc. nº 23110.016655/2020-18 – CLC -
Solicitação de Reopção - Murilo Neves dos Santos. Proc. nº 23110.017291/2020-85 – CLC - Consulta
sobre a possibilidade de oferta de estágio obrigatório para aluno formando do CLC. Proc. nº
23110.040153/2019-66 - CENG - Relatório de Projeto de Ensino: Estudos de Viabilidade Técnica e
Econômica para completação de poços de Petróleo. Proc. nº 23110.040882/2019-12 - CENG   - Relatório
de Projeto de Ensino: Estudo de Impactos Ambientais no Setor de Petróleo. Proc. nº 23110.017039/2020-
76 – FAT - Relatório de Projeto de Ensino: Projeto: Código 2045 – Acolhida. Proc. nº
23110.054048/2018-23 – FO - Relatório de Projeto de Ensino: Confecção de materiais didáticos para o
ensino de cardiologia. Proc. nº 23110.004468/2019-40 – IB - Relatório de Projeto de Ensino: Roteiro
Ilustrado de Morfologia Humana Básica. Proc. nº 23110.008602/2018-09 – ICH - Relatório de Projeto de



Ensino:  Documentação e Conservação do Acervo do Museu Carlos Ritter. Proc. nº 23110.036248/2019-
85 – ICH - Relatório de Projeto de Ensino: 1ª Mostra das Regiões Brasileiras: Caracterizações e
identidades. Proc. nº 23110.008138/2019-23 – ICH - Relatório de Projeto de Ensino: Organização da
documentação museológica do Museu do Doce da UFpel. Item 05. COMISSÃO DE PESQUISA E PÓS-
GRADUAÇÃO – CPPG. Todos os processos, com parecer favorável da Comissão, foram aprovados pelo
Conselho. Proc. nº 23110.017474/2020-09 - Pedido de Reconhecimento de Doutorado - Vitor Hugo Lima
Barreto - ref. Carolina Bori nº 00634.3.25363/07-2020 - tramitação simplificada - área Medicina
Preventiva. Proc. nº 23110.016213/2020-63 – CLC -Projeto de Pesquisa: A Sintaxe do DP. Proc. nº
23110.017437/2020-92 – FN - Prorrogação de Projeto de Pesquisa: Avaliação do estado nutricional de
indivíduos com Transtorno do Espectro Autista. Proc. nº 23110.018618/2019-01 – IFISP -Prorrogação de
Projeto de Pesquisa: As questões socioambientais no município de Pelotas: problemas e desafios. Proc. nº
23110.014639/2020-82 – IB - Criação de disciplina: Tópicos Especiais em Biologia Animal II. Proc. nº
23110.014877/2020-98 – ESEF - Criação de disciplinas: Defesa Final de Mestrado, Defesa Final de
Doutorado e Estágio de Docência Orientada II. Proc. nº 23110.015210/2020-11 – FN - Serviço
Acadêmico Voluntário da professora titular aposentada Denise Petruccci Gigante - Programa de Pós-
Graduação em Nutrição e Alimentos. Proc. nº 23110.015213/2020-46 – FN - Serviço Acadêmico
Voluntário da professora da Universidade Católica de Pelotas Maria Cristina Gonzalez - Programa de Pós-
Graduação em Nutrição e Alimentos.  Item 06.  COMISSÃO DE EXTENSÃO – CE. Os dois processos,
com parecer favorável da Comissão, foram aprovados pelo Conselho. Proc. nº 23110.015555/2020-66 –
CA - Relatório de Projeto de Extensão: Produção de Vídeo Estudantil. Proc. nº 23110.018110/2020-38 –
FAE -     Relatório de Projeto de Extensão: I Encontro do CEPE - Políticas Conservadoras na Educação
Básica. Item 07.  PROJETOS UNIFICADOS – COBALTO. Todos os processos, com parecer favorável
das Comissões, foram aprovados pelo Conselho. Comissão de Extensão – Ações (15): Proc. nº 10176 -
Ações de Extensão nas mídias virtuais ao cuidador durante a Pandemia COVID 2019 (Projeto: Um olhar
sobre o cuidador familiar: quem cuida merece ser cuidado). Proc. nº 10065 - Ateliê Virtual (Projeto: Sala
de Figurinos). Proc. nº 10350 - Atendimento neonatal nas primeiras 24 horas (Projeto: REPPETs). Proc.
nº 10316 - Bordados on-line: linhas e agulhas unindo as bordadeiras durante o isolamento social (Projeto:
Bordados e memórias no Museu do Doce). Proc. nº 9828            - Curso On-line de Figurino (Projeto:
Sala de Figurinos). Proc. nº 9155 - Deleuze: modos de usar. Sobre Destruições e Invenções de Mundos
(Projeto: LAPSO: Laboratório de Arte e Psicologia Social). Proc. nº 10240 - Exposição Fotográfica
Virtual - 20 Anos do Curso de Turismo UFPel (Projeto: Café com Turismo). Proc. nº 10222 - Jornal da
Liga Acadêmica de Oftalmologia (Jornal da LAOF) (Projeto: Liga Acadêmica de Oftalmologia). Proc. nº
10335 - Kombucha: atualidades e perspectivas (Projeto: Diálogos e vivências em química de alimentos).
Proc. nº 10302 - Manual de exames em Oftalmologia – Do Básico ao Complementar (Projeto: Liga
Acadêmica de Oftalmologia). Proc. nº 10331 - Palestra online com o artista, pesquisador e professor
Marco Scarassatti (Projeto: Para sair da grande noite: uma abordagem transversal das relações entre
experimentalismo, tecnologias e geopolítica no campo da arte). Proc. nº 10136 - Publicações artísticas e
teórico-metodológicas sobre ensino de teatro (Projeto: Vivências Teatrais em Escolas). Proc. nº 10131 -
Publicações audiovisuais de memórias do projeto (Projeto: Vivências Teatrais em Escolas). Proc. nº 10050
- Speaking - Uma conversa em inglês (Projeto: SPEaking). Proc. nº 10365 - Tecitura: Encontro de vozes
que leem dramaturgia ("Por Elise") (Projeto: Leituras compartilhadas: práticas de leitura e escuta de
dramaturgias). Comissão de Extensão – Projetos (11): Proc. nº 1973 - Ações de Preservação do
Patrimônio Ambiental, Histórico e Arqueológico da Região Meridional do Rio Grande do Sul. Proc. nº
3265 - Atendimento padrão da parada cardíaca para adultos em tempos de COVID-19. Proc. nº 1856  -
Colaboração Interinstitucional em Práticas e Pedagogia do Piano. Proc. nº 1837 - D´Generus: Núcleo de
Estudos e Pesquisas Feministas e de Gênero. Proc. nº 2801 - Ensino Médico à Distância em tempos de
COVID-19. Proc. nº 3278 - Guia de Fontes de Informação Jornalística Antirracista. Proc. nº 3287 - I
Ciranda sobre Natureza, Conservação e Diversidade. Proc. nº 3156  - LAITOX vs. COVID-19: ações de
enfrentamento contra pandemia realizadas pela Liga Acadêmica Interdisciplinar de Toxicologia. Proc. nº
3127 - Museu virtual do judô. Proc. nº 3229 - Projeto AUXILIA: preparatório para o ENEM. Proc. nº
3294 - Rememorando trajetos de formação no Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Imaginário, Educação e
Memória (GEPIEM) ao longo de seus 20 anos. Comissão de Gradução – Ações (14): Proc. nº 10295 -
Lean Construction em obra de infraestrutura - Contorno Viário de Florianópolis (Projeto: Ciclo de
Atividades Extracurriculares do Curso de Engenharia Civil). Proc. nº 10343 - A Pedagogia de Paulo
Freire (Projeto: Diálogos - Educação Popular e Práxis Social). Proc. nº 10360 - A Poética de Aristóteles
(Projeto: Ações de ensino para os estudantes do Curso de Letras - Português e Francês). Proc. nº 10049 -
Arranjos Corais Colaborativos (Projeto: Coral UFPel). Proc. nº 10107 - Aspectos gerais da perícia
criminal paulista: do local do crime ao laboratório (Projeto: Grupo de Estudos Geologia Forense). Proc. nº



9245 - Café com a Direção Virtual – Julho (Projeto: Acolhida FAT). Proc. nº 10244 - Conexão FAT –
Julho (Projeto: Acolhida FAT). Proc. nº 10224 - Educação em contexto não-formal: a penitenciária
(Projeto: Remição de pena através da prática de leitura no Presídio Regional de Pelotas). Proc. nº 10288 -
Ensino de reabilitação de dentes tratados endodonticamente (Projeto: Projeto de Extensão de reabilitação
de dentes tratados endodonticamente - PRODENTE). Proc. nº 10404 - Estudos e Debates em Filosofia da
Educação (Projeto: Diálogos - Educação Popular e Práxis Social). Proc. nº 10122 - Oficina de produção e
edição de vídeo e imagem e as mídias sociais como aliadas na divulgação de ações da universidade
(Projeto: Laboratório de Práticas Emancipatórias e Territoriais - LAPET). Proc. nº 10246 - Redação
Científica - Gilson Volpato (Projeto: Produção de material didático para ensino na Medicina Veterinária).
Proc. nº 10147 - Webinário FAEM/UFPel (Projeto: Dia de campo Institucional FAEM/UFPel). Proc. nº
10289 - ZOOT in ZOOM - A Zootecnia do Futuro (Projeto: Dia de campo Institucional FAEM/UFPel).
Comissão de Graduação – Projetos (21): Proc. nº 3295 - Práticas de Ensino Não Presenciais para a
Engenharia Hídrica. Proc. nº 3316 - Adequação da Disciplina Representação Digital I da Modalidade de
Ensino Presencial Para a Modalidade de Ensino Híbrido. Proc. nº 3315 - Ambiente Online Para Formação
Continuada em Representação Digital. Proc. nº 3267 - Atenção ao Recém-Nascido. Proc. nº 3348 -
Constituição, Direitos Fundamentais e Cidadani. Proc. nº 3343 - Estratégias de ensino em História da
Arte. Proc. nº 3245 - Globalização, neoliberalismo e educação. Proc. nº 3242 - Grupo de estudos em
Economia solidária, sustentabilidade e tecnologias sociais. Proc. nº 3148 - Grupo de Estudos em
Epidemiologia da Saúde Bucal (EPIBucal). Proc. nº 3252  - Grupo virtual de estudos de Equações
Diferenciais. Proc. nº 3305 - II Seminário discente PPGSociologia 2020 ressignificar os sentidos do
social: diálogos interdisciplinares. Proc. nº 3337 - I Webinar de Alimentos: Inovação e Tecnologia de
Embalagens e I Mostra de Inovação e Tecnologia de Embalagens Alimentícias na Pós-Graduação. Proc.
nº 3021 - Leitura e Compreensão - subsídios para o trabalho na escola. Proc. nº 3338 - Liga Acadêmica de
Mastologia LAMAST. Proc. nº 3250 - Oficina de Escrita Científica. Proc. nº 3260 - POIEMA - Polo
Interdisciplinar de Estudos do Medievo e da Antiguidade. Proc. nº 3293 - Por dentro do Direito. Proc. nº
3323 - Protocolos de Atendimento Clínico à Animais Selvagens recebidos no NURFS/CETAS – UFPel.
Proc. nº 3247 - Temas significativos em Medicina Veterinária – TEMV III. Proc. nº 3248  - Temas
significativos em Medicina Veterinária – TEMV IV. Proc. nº 2527 - ZOOEQUI Grupo de Estudos em
Zootecnia de Equinos. Comissão de Pesquisa e Pós-Gradução – Ações (16): Proc. nº 8566 - Diálogos
entre Psicologia, Fenomenologia e Arte - experiência e temporalidade nas animações de Hayao Myiasaki
(Projeto: Infância e contemporaneidade: Intervenções em Psicologia Fenomenológica). Proc. nº 10225 -
Conversa dramática: Patrícia Silveira (2ª edição) (Projeto: Leituras do drama contemporâneo). Proc. nº
9525 - Ações realizadas remotamente – 2020 (Projeto: Cartografia, Topografia e Geoprocessamento:
integração dos conhecimentos teóricos e práticos na compreensão do espaço geográfico). Proc. nº
8635       - Acessibilidade espacial em espaços abertos urbanos: o caso do calçadão de Pelotas (Projeto:
NEPEA - Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão em Acessibilidade). Proc. nº 8395 - Orientações e
discussão teórica de temas e conceitos relacionados ao projeto de pesquisa (Projeto: CIBERDANÇA:
estrutura, organização e dinâmica na cibercultura). Proc. nº 8459 - Mercado de trabalho, desigualdades e
identidades em um contexto de desenvolvimento regional (Projeto: Observatório Social do Trabalho).
Proc. nº 9607 - Experiência de mulheres que trabalham na medida socioeducativa: pistas para uma
genealogia do feminino (Projeto: LAPSO: Laboratório de Arte e Psicologia Social). Proc. nº 9159 -
Práticas educativas em Direitos Humanos: investigação a partir de experiências na educação básica
(Projeto: Laboratório de Ensino de História). Proc. nº 8511 - Revisão sistemática narrativa em sinais e
sintomas de DTM (Projeto: Atendimento Especial de Pacientes com Disfunção da Articulação
Temporomandibular - ADITEME). Proc. nº 10144 - Teresa e o aquário, de Diones Camargo (leitura
dramática virtual) (Projeto: Leituras do drama contemporâneo). Proc. nº 8365 - Tradução do conto
“Creatures of the light”, de Sophie Wenzel Ellis (Projeto: Tradução de ficção científica e fantasia de autora
feminina escrita entre 1600 e 190). Proc. nº 8366 - Tradução dos contos de Lucy Maud Montgomery
(Projeto: Tradução de ficção científica e fantasia de autora feminina escrita entre 1600 e 190). Proc. nº
9299 - Estudos sobre práticas e vivências de leituras compartilhadas e formação de leitores (reuniões)
(Projeto: Leituras compartilhadas: práticas de leitura e escuta de dramaturgias). Proc. nº 9445 - Drama em
drops (Projeto: Leituras do drama contemporâneo). Proc. nº 9836 - Conversa dramática: Thalles
Echeverry (1ª edição) (Projeto: Leituras do drama contemporâneo). Proc. nº 9761 - Passport, de Gustavo
Ott (leitura dramática) (Projeto: Leituras do drama contemporâneo). Comissão de Pesquisa e Pós-
Graduação – Projetos (35): Proc. nº 2878 - A casa, as janelas e as redes sociais como continentes dos
fazeres e da partilha da arte contemporânea durante e após a pandemia do COVID -19, a partir do sul do
Brasil. Proc. nº 3071 - A epidemia de COVID-19 e a saúde mental dos trabalhadores da atenção terciária à
saúde do município de Pelotas/RS. Proc. nº 3308 - Antropoéticas. Proc. nº 3282 - A pandemia de



COVID-19 e o ensino odontológico: um estudo com universitários brasileiros. Proc. nº 3270 - A
relevância das pesquisas brasileiras empreendidas na Estação Comandante Ferraz a Luz do Tratado da
Antártica. Proc. nº 2889 - Arte contemporânea, processos de criação e psicanálise: sagrado, afetos e
segredos. Proc. nº 3134 - Avaliação da proteção induzida por bacterinas compostas por sorovares
virulentos contra a leptospirose. Proc. nº 3306 - Cinética de indução da FLUORESCÊNCIA como
indicativo de condições adversas em oleaginosas e frutíferas - Etapa 4. Proc. nº 3058 - Coorte de idosos
de Bagé-RS: situação de saúde e relação com a Estratégia Saúde da Família. Proc. nº 3281 - COVID19 e
Odontologia - Avaliação das condições de atendimentos de Saúde Bucal das Unidades de Saúde na visão
dos cirurgiões dentistas após o surgimento do COVID-19 e Teletriagem na Faculdade de Odontologia.
Proc. nº 2845 - Desenvolvimento de formulações para tratamento de bezerros com diarreia neonatal.
Proc. nº 2890 - Desenvolvimento de metodologias com aplicação de dispositivos móveis para estudos em
química forense. Proc. nº 3331 - Desenvolvimento de testes sorológicos nacionais (Point-of-Care e
ELISA) para COVID-19. Proc. nº 3356 - Diagnóstico sobre as repercussões do PAA e PNAE sobre os
sistemas agrários familiares no RS: estudos sobre as relações entre a agricultura familiar, políticas públicas
e o desenvolvimento rural na escala local. Proc. nº 2776 - Estimativa da oferta de proteína metabolizável
em bovinos: avaliação de marcadores de fluxo de digesta duodenal e microbianos. Proc. nº 3106 - Estudo
sobre dietas de baixo carboidrato (Low Carb) e desenvolvimento de preparações. Proc. nº 3277 - Impacto
da Covid-19 nos atendimentos odontológicos realizados no SUS. Proc. nº 3063 - Impactos causados pela
pandemia da COVID -19 na rede hoteleira da costa doce. Proc. nº 2914  - Impactos do COVID-19 nos
deslocamentos dos alunos universitários do Rio Grande do Sul. Proc. nº 3144 - Inovação pedagógica nas
ações educacionais da Educação Básica e Superior durante e no pós-crise pandêmica. Proc. nº 3222 -
Levantamento do impacto da pandemia em profissionais Engenheiros Agrícola, Agrícola e Ambiental e
Biossistemas. Proc. nº 3342 - Memórias do Projeto Popular Desafio Pré-Universitário. Proc. nº 3189 -
Modelagem computacional com aplicações. Proc. nº 3190 - Nova formulação para tratamento da tristeza
parasitária bovina. Proc. nº 3135 - O uso da Inteligência Artificial (IA) como ferramenta de estratégia
diagnóstica e prognóstica na COVID-19. Proc. nº 3238 - Pedagogias na formação de professores:
Discursos, Imaginários Sociais e Regimes Éticos. Proc. nº 2931 - Projeto de Pesquisa: Trabalho e
trabalhadores da indústria de pescado no sul do Brasil. Proc. nº 3319 - Qualidade microbiológica de
linguiças suínas do tipo frescal comercializadas na Região de Pelotas – RS. Proc. nº 3322 - Tendências
Epistemo-metodológicas da produção de conhecimento em Artes. Proc. nº 3024 - Terapia Ocupacional,
produção e instrumentalização de processos emancipatórios na saúde, educação e no campo social. Proc.
nº 3304 - Think Tanks, empreendedorismo e educação. Proc. nº 2856 - Trabalho da enfermagem em
instituições de saúde e de ensino. Proc. nº 3185 - Transcriptoma, metabolomica e proteomica do
esparmatozoide e plasma seminal equino. Proc. nº 3197 - Transporte, Logística e Sustentabilidade. Proc.
nº 3275 - Uma estratégia transgênica para estudar calisteginas, potentes inibidores de glucosidases
produzidos pelas plantas. Item 08.  COMISSÃO PERMANENTE DE PESSOAL DOCENTE – CPPD.
Proc. nº 23110.016983/2020-14 - FAEM - Composição da banca para a avaliação da promoção funcional
para a Classe E (Professor Titular) do professor Luis Carlos Timm. Processo, com parecer favorável à
composição da Banca, aprovado pelo COCEPE. Item 09. PROCESSO Nº 23110.016916/2020-91 -
SOLICITAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL EM RELAÇÃO AO ENADE – COLEGIADO DO
CURSO DE TERAPIA OCUPACIONAL/FAMED. O senhor presidente relatou que até o presente, o
Curso de Terapia Ocupacional não participava do ENADE e solicitou que fossem apoiados para pressionar
as autoridades em Brasília e o COCEPE seria solidário à solicitação. A Assessora Taís Ullrich falou que
foram solicitadas informações à Procuradoria Institucional (PI), que confirmou s informações e disse ser
louvável esta solicitação vir como iniciativa do próprio Curso. A conselheira Fátima Cóssio disse que
nenhum curso de TO do Brasil participava do ENADE e havia um movimento nacional para participarem,
por ser elemento importante para analisar a qualidade dos cursos. Não havendo mais manifestações, a
solicitação foi aprovada, por unanimidade. Item 10. PROCESSO Nº 23110.001912/2020-17 -
REAVALIAÇÃO DA DECISÃO DO COLEGIADO DE CURSO DA FOP SOBRE O ESTÁGIO EM
SAÚDE BUCAL COLETIVA. Neste momento o senhor presidente se retirou da reunião e passou a
presidência ao Conselheiro Antônio Oliveira e agradeceu a presença de todos. A seguir o conselheiro
Antônio disse que ouviriam a Coordenadora do Curso de Odontologia, Prof.ª Lisandrea Rocha
Schardosim, que solicitou utilizar a palavra e enquanto aguardavam a entrada da professora, a conselheira
Raquel faria o relato do caso. A professora Cristina Braga Xavier entrou na sala, informando que
substituiria a professora Lisandrea, pelo fato desta estar em férias e faria a manifestação pela Coordenação
do Curso. Iniciou o relato antes da conselheira Raquel apresentar seu parecer, como sempre era feito com
outros convidados. Agradeceu a possibilidade de participar e fazer o relato, pelo fato da coordenadora
estar em férias. Disse que a questão dos estágios era recorrente havia quatro semestres. Do parecer



recebido do COCEPE fizeram discussão para analisarem os pareceres do NDE e COCEPE. Fez um relato
bem minucioso sobre o que aconteceu. Disse que não houve alteração do convênio, mas sim houve
equívoco no entendimento do parecer. O conselheiro Flávio Demarco fez relato que a partir do parecer do
NDE quase duplicaria o número de docentes necessários para fazer a orientação. Sem mais manifestações
o senhor presidente agradeceu o relato da Professora Cristina e disse que à luz de seu esclarecimento
fariam análise e passou a palavra à relatora Raquel, para ler seu parecer. Comentou o memorando 42
(documento 0952523). Leu seu parecer nº 2 (documento 0990593). O senhor presidente deixou a palavra
aos conselheiros que desejassem ser manifestar. A conselheira Fátima Cossio disse que o parecer estava
muito bom. Era necessário regulamentar os estágios com urgência. Sobre o NDE, disse que muitos cursos
tinham dúvidas, mas o NDE tem papel de acompanhamento do PPC, mas o Coordenador do Colegiado
tem autoridade de sobrepor e tomar decisões. Estava bem encaminhado e não poderiam abrir precedente
que talvez não pudesse dar conta. Era favorável à aprovação integral do parecer da conselheira. O
conselheiro Flávio Demarco disse que concordava com a conselheira Fátima. Já havia se manifestado
sobre o assunto para o professor Luiz Amaral. A carga horária da Faculdade de Odontologia é muito
grande e passa mil horas do que deve ser feito. Se fossem parametrizar deveria ser geral e não para apenas
um curso. Deveriam ter uma discussão a nível geral para estágios da Universidade. Se colocou em apoio
ao parecer da relatora. O senhor presidente perguntou se isso atendia ao que a Odontologia desejava ao
que a conselheira a Raquel disse que sim. Se há convênio que prevê a orientação a distância até em outras
áreas, poderiam não forçar uma realidade para uma unidade, enquanto outras estavam com outra
modalidade. Considerando que o parecer estava muito bem colocado em termos de bom senso, sugeriu
votarem. Colocado em regime de votação, o parecer da relatora foi aprovado, por unanimidade. O senhor
presidente deixou a palavra aos conselheiros que desejassem fazer uso desta. O conselheiro Flavio
Demarco deu a notícia de que haviam acabado de receber o parecer do CNPq, que dobrou o número de
bolsas de 24 para 39 na Universidade Federal de Pelotas. A conselheira Raquel Recuero agradeceu por ter
participado do Conselho e desejou sucesso a todos. O conselheiro Antonio Oliveira se despediu e desejou
a todos sucessos em suas atividades nos próximos anos e pediu que continuassem auxiliando da mesma
forma a Instituição. O conselheiro Flavio Demarco se despediu dos dois e disse que sentiria falta da
presidência do conselheiro Antonio, pois a partir daquela reunião seria ele a substituir o Prof. Luís Amaral.
Cumprimentou os dois pelas excelentes funções que haviam desempenhado no COCEPE. Sem mais
assuntos a tratar o senhor presidente deu por encerrada a reunião às dez horas e cinquenta e dois 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 LUIS ISAIAS CENTENO DO AMARAL, Presidente, em
19/08/2020, às 11:07, 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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