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Aos seis dias do mês de agosto de dois mil e vinte, com início às nove horas, via web conferência,
realizou-se sessão ordinária 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: Senhora Emileni Tesaman, representando a Pró-
Reitora de Ensino; Professor Flavio Fernando Demarco, Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e
Inovação; Professora Francisca Ferreira Michelon, Pró-Reitora de Extensão e Cultura, Professora
Silvana de Fátima Bojanoski, representante da Área de Ciências Humanas; Professora Raquel da
Cunha Recuero, suplente do representante da Área de Letras e Artes; Professor Luiz Filipe Damé
Schuch, representante da Área de Ciências Agrárias; Professora Márcia Foster Mesko, representante
da Área de Ciências Exatas e Tecnologia 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 compareceu o Acadêmico Gabriel
da Silva Vargas, representante discente, por estar em consulta médica. Com a constatação de existência
de quórum, o senhor presidente iniciou a reunião dando as boas-vindas aos três novos conselheiros. Falou
da experiência com a eleição on line, que foi gratificante e obteve sucesso. Agradeceu a presença de
todos. Deixou a palavra à disposição dos conselheiros que desejassem fazer informes. Em não havendo,
fez uma breve colocação que estavam começando a tentar construir uma proposta de calendário pós-
alternativo. O ideal seria iniciar o próximo entre os dias 10 e 15 de outubro. O problema era que a
Legislação que existe dá cobertura para a UFPel até 31 de dezembro. Seria melhor construir um
calendário que se encerrasse em 23 de dezembro, mas isso nos forçava a iniciar em 01 de outubro.
Estavam realizando reuniões com a Comunidade Acadêmica, juntamente com conversas para as eleições
de Reitor. Estavam fazendo esforços para terem uma maior oferta de disciplinas. A seguir, o senhor
presidente passou à aprovação da ordem do dia, que foi aprovada, por unanimidade. De pronto passou ao
Item 01. ATAS COCEPE 12/2020 e 13/2020. As duas atas foram aprovadas. Item 02. INDICAÇÃO
DE MEMBROS DO COCEPE PARA REPRESENTANTES NO CONSUN. A conselheira Silvana
Bojanoski se colocou à disposição. Aconteceu diversas manifestações. O conselheiro Luis Filipe Schuch
colocou seu nome à disposição e a conselheira Marcia Mesko também. O conselheiro Carlos Soares
colocou seu nome através de sua suplente, conselheira Raquel Recuero. A conselheira Izabel de Souza
colocou seu nome, para participar como suplente. A conselheira Silvana propôs uma chapa: Ela como
titular e Izabel ou Márcia como suplente. A conselheira Márcia respondeu que já havia combinado com o
Prof. Carlos para ser sua suplente. O conselheiro Gabriel Martins fez manifestação se dizendo
incomodado com a forma como as eleições estavam acontecendo, pois a representação do COCEPE junto
ao CONSUN deveria ser feita após a eleição de Técnicos-Administrativos nos dois Conselhos, pois uma
das representações não poderia participar da votação. Solicitou que isto ficasse registrado. O conselheiro
Thiago Abreu também colocou seu nome à disposição. O senhor presidente sugeriu que a convocação
para a eleição, como deve ser secreta, fosse emitida na sexta-feira, abrindo prazo para inscrições na terça-
feira, dia 11 de agosto e na quinta-feira, dia 13, quando seria dia de reunião do COCEPE, fizessem a
eleição on line. O conselheiro Luiz Filipe se prontificou para ficar como suplente do conselheiro Thiago,
que aceitou prontamente. Item 03. COMISSÃO DE GRADUAÇÃO – CG. Proc. nº
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23110.016621/2020-15 - Consulta sobre carga horária dos cursos de língua estrangeira na UFPEL. A
senhora Emilene Tessman relatou o processo. A adequação dos PPCs dos Cursos de Letras Estrangeiras,
com dupla habilitação. A CEC se deparou com as orientações do CNE de 2015, que não prevê a dupla
diplomação e sim, uma segunda Licenciatura. Para isso os cursos precisariam atingir uma carga horária
que excede 800 horas. Foi feita consulta ao CNE e CERES. O sistema e-MEC ainda permite o cadastro
destas Licenciaturas. Os cursos querem aguardar a resposta, antes de pensar no PPC dos cursos. Algumas
Instituições estão fazendo movimento de resistência a essa exigência. Foi solicitada emissão de Nota
Técnica do COCEPE, autorizando exceder os 5% da carga horária das Licenciaturas. A PRE entende que
uma Nota Técnica não seria o mais adequado, pois não poderiam estipular prazo antes de receber a
resposta. Sugerido fazer apenas orientação aos cursos. O conselheiro Luiz Schuch perguntou se poderiam
desrespeitar o Regimento ou pedir autorização ao CONSUN. O senhor presidente respondeu que, sendo
Licenciatura Dupla os 5% eram pouco. Teriam eu colocar mais 800 horas, ficando em 4000 horas. O
OCEPE definiu que para os Cursos de Licenciatura Dupla ficaria autorizado ultrapassar os 5% das
Licenciaturas Simples e o PPC do curso deveria se adequar ao que o CNE deliberou. Poderiam levar o
tema ao CONSUN, mas entraria em contraste ao que contém a Resolução 15 do CNE.A senhora Emileni
disse que teriam que adequar os PPCs ao Regulamento do Ensino de Graduação, acrescentando as 800
horas. Anteriormente havia sido sugerido a NT neste caso estavam refazendo a recomendação de um
Parecer Normativo ou NT sem estabelecer prazos. Os cursos triam um PPC provisório até a
regulamentação de Dupla Licenciatura ou outra Licenciatura. Colocado em votação o encaminhamento da
PRE no documento, este foi aprovado, por unanimidade. Proc. nº 23110.016824/2020-10 - Pedido de
oferta das disciplinas de Projeto Político e Desenvolvimento (TCC), Qualidade em Gestão Pública e
Introdução a Administração, de modo remoto e concentrado, para o acad. Tony de Siqueira Secchi
(19100692), do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública/FAT. O senhor presidente relembrou o
assunto, que já havia tramitado no COCEPE na reunião anterior, que retornou o processo à CG, para
nova análise com o recurso do aluno. A CG defende que haja a oferta das disciplinas em Regime
Concentrado. Um dos professores mencionados ligou, dizendo que a conversa foi no início do Calendário
Alternativo. Disse que não houve consulta formal a ele, que não queria oferecer a disciplina à revelia do
Colegiado. O conselheiro Thiago Abreu relatou que, devido à manifestação do estudante, deliberaram
retornar a CG. Fizeram reunião que durou uma manhã inteira estudando os documentos anexados ao
processo. A questão da manifestação de uma das professoras era muito delicada. Havia procurado o
estudante, para fazer estas colocações. Fez mais informes do que estava ocorrendo dentro do curso. Disse
que os métodos utilizados pela CG, foram de acordo com o Regimento. O senhor presidente disse que
não havia assinado o parecer “ad referendum” pelo fato de ter recebido o telefonema da Professora Flavia
Azambuja. Houve manifestações por parte dos conselheiros Luiz Schuch e Raquel Recuero, no sentido
de aprovar parecer e adicionar os teremos da última fala do conselheiro Thiago. Se aprovassem o parecer
deveriam envolver mais o Colegiado, para oferecer as disciplinas em Regime Concentrado. Colocado em
votação o parecer da CG, este foi aprovado, por unanimidade. Item 04. COMISSÃO DE EXTENSÃO –
CE. Todos os processos, com parecer favorável da Comissão, foram aprovados pelo Conselho. Proc. nº
23110.016792/2020-44 - Relatório de Projeto de Extensão: Sala de Figurinos (Código 603). Proc. nº
23110.018161/2020-60 - Relatório de Projeto de Extensão: Leituras compartilhadas: práticas de leitura e
escuta de dramaturgias (Código 2261). Proc. nº 23110.018151/2020-24 - Relatório de Projeto de
Extensão: REPPETs (Código 1015). Proc. nº 23110.016411/2020-27 - Relatório de Projeto de Extensão:
I Semana integrada do meio ambiente (Código 3000). Proc. nº 23110.018403/2020-15 - Relatório de
Projeto de Extensão: Organização do acervo da Delegacia Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul
(Código 338). Proc. nº 23110.018124/2020-51 - Relatório de Projeto de Extensão: Brincando na escola
(Código 1556). Proc. nº 23110.019173/2020-10 - Relatório de Projeto de Extensão: Ciclo de palestras
Aspectos e Desafios de Francofonia (Código 767). Proc. nº 23110.018074/2020-11 - Relatório de
Projeto de Extensão: Semana dos Museus da UFPel 2020 (Código 2691). Proc. nº 23110.018513/2020-
87 - Relatório de Projeto de Extensão: Seminário Internacional de Acessibilidade Cultural (Código 2818).
Proc. nº 23110.018162/2020-12 - Relatório de Projeto de Extensão: Um museu para todos: Programas de
Acessibilidade (Código 1901). Proc. nº 23110.053423/2019-07 - Relatório de Projeto de Extensão:
LAPSO: Laboratório de Arte e Psicologia Social (Código 1773). Proc. nº 23110.018158/2020-46 -
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Relatório de Projeto de Extensão: Saúde Mental na Atenção Básica: uma clínica ampliada em saúde
coletiva (Código 187). Proc. nº 23110.003082/2020-54 - Relatório de Projeto de Extensão: Era uma
Vez…... (Código 231). Proc. nº 23110.015791/2020-82 - Relatório de Projeto de Extensão: Dia
Internacional da África: O que você sabe sobre esse continente? (Código 1026). Proc. nº
23110.010385/2020-23 - Relatório de Projeto de Extensão: Terapia Ocupacional Acessibilidade e
Inclusão - TO AI (Código 1143). Proc. nº 23110.009082/2020-68 - Relatório de Projeto de Extensão:
Avaliação e Intervenção em Crianças com História de Fracasso Escolar (Código 990). Proc. nº
23110.008583/2020-27 - Relatório de Projeto de Extensão: Serviço de Psicologia da Infância e da
Adolescência (Código 100). Proc. nº 23110.006751/2020-40 - Relatório de Projeto de Extensão:
Programa de Terapia Ocupacional em Gerontologia (PRO-GERONTO) (Código 1098). Item 05.
PROJETOS UNIFICADOS – COBALTO. Todos os processos, com parecer favorável das Comissões,
foram aprovados pelo Conselho. Comissão de Extensão – Ações (15): Proc. nº 10601 - As dificuldades
do ensino público em tempos de pandemia (Projeto: Coletivo Hildete Bahia: Diversidade e Saúde). Proc.
nº 10356 - Atividades de cuidado a saúde mental em tempos de pandemia (Projeto: Comunica Saúde).
Proc. nº 10557 - Criação de mídia social - Instagram e Facebook (Projeto: Descobrindo a Ciência na
Escola: intercomunicação de saberes entre universidade e comunidade). Proc. nº 10559 - Criação de
mídia social – Instagram (Projeto: Bioquímica nossa de cada dia). Proc. nº 10372 - Desafio do Mestre
(Projeto: Valorização da Medicina Veterinária). Proc. nº 10332 - Design em Tempos de Pandemia -
Compartilhamento de conhecimento via Instagram (Projeto: LaDI - Laboratório Avançado de Design de
Interação). Proc. nº 10367 - Distanciamento social (Projeto: Comunica Saúde). Proc. nº 10278 - II Ciclo
de Debates - Terapia Ocupacional em tempos de COVID-19 (Projeto: Laboratório de Práticas
Emancipatórias e Territoriais - LAPET). Proc. nº 10377 - Ligações Telefônicas e troca de mensagens em
mídias sociais com cuidadores familiares vinculados ao Serviço de Assistência Domiciliar do Hospital
Escola (Projeto: Um olhar sobre o cuidador familiar: quem cuida merece ser cuidado). Proc. nº 10515 -
MABSul Podcast (Projeto: Projeto de Extensão - Museu Virtual Afro-Brasil-Sul). Proc. nº 10436 -
Mortalidade fetal e neonatal na espécie canina (Projeto: REPPETs). Proc. nº 10583 - Organização e
preparo de Manual sobre Leishmaniose (Projeto: Inquérito Soroepidemiológico da presença de
Leishmania infantum em cães e potencial anti-leishmania de extratos vegetais). Proc. nº 10577 - Palestra:
Problemática da Seca e da Covid-19 na Agricultura Familiar: apresentação das ações do projeto e situação
atual (Projeto: Observatório da Problemática da Seca e do Covid-19 na Agricultura Familiar da Região
Sul do Rio Grande do Sul). Proc. nº 10369 - Prevenção da violência doméstica (Projeto: Comunica
Saúde). Proc. nº 10421 - Tríade e emergência neonatal (Projeto: REPPETs). Proc. nº 10538
-WEBINAR: museu afro-brasil sul - resgatando e registrando memórias (Projeto: Projeto de Extensão -
Museu Virtual Afro-Brasil-Sul). Comissão de Extensão – Projetos (6): Proc. nº 3347 - Expografia -
ações comunicacionais extras. Proc. nº 3307 - FiBRA - Fisiopatologia e Biotécnicas da Reprodução
Animal. Proc. nº 3192 - Grupo de Estudos de Filosofia Constitucional Republicana. Proc. nº 3047 -
Grupo de Estudos sobre Filosofia Medieval ano 2020. Proc. nº 3279 - NUPEEC Talking. Proc. nº 3062
- Vivências, experiências e conhecimentos não se confinam. Item 06.  PROCESSOS APROVADOS
AD REFERENDUM PARA SEREM HOMOLOGADOS PELO CONSELHO. A Assessora Taís
Ullrich relatou os processos. Os dois foram homologados pelo COCEPE. Proc. nº 23110.006424/2020-
98 - Solicitação para a matrícula especial na disciplina de Estágio de Observação / Língua Portuguesa e
Literatura (20000303) – Acadêmico Vinícius Nobre. Proc. nº 23110.016983/2020-14 - Pedido de
substituição de um dos membros que compõe a Banca Específica para Avaliação à Promoção Funcional
por mérito à Classe E, Nível 1, denominada Classe E Titular, para o docente Luís Carlos Timm. A seguir,
o senhor presidente agradeceu a presença de todos e reforçou as boas-vindas aos novos conselheiros.
Deixou a palavra à disposição dos conselheiros que desejassem fazer uso da palavra. O conselheiro Flavio
Demarco avisou que tivemos via CNPq, um aumento significativo no número de bolsas: 24 de tecnologia
e 34 de inovação científica. Esse resultado foi fruto da política de pesquisa desenvolvida pela Instituição.
Isso é reconhecimento a todo esforço e, por isso, a UFPel tem subido no ranking nacional. Fez elogio ao
trabalho do Prof. Marcos Britto Correa e Vinícius Campos e à equipe da CPesq e CIC. Ainda convidou a
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todos para o UFPel Talk, sob responsabilidade dos TAs da PRPPGI e CCS. Disse que tem havido grande
visualização na internet. Bateram Record com o evento sobre Medicações. O tema da palestra daquele dia
seria Ecologia e Pandemia, pelo Prof. Rodrigo Krüger, do IB. Finalmente o conselheiro Luiz Schuch
questionou como ficariam as Comissões Permanentes, com a renovação dos membros, ao que o senhor
presidente respondeu que seria tema para a próxima reunião. Sem mais assuntos a tratar o senhor
presidente deu por encerrada a reunião às onze horas e sete 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 04/09/2020, às 18:58, 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 LUÍS ISAÍAS CENTENO DO
AMARAL, Presidente, em 09/09/2020, às 12:00, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 1043773 e o código CRC E13F2133.

Referência: Processo nº 23110.022444/2020-14 SEI nº 1043773
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