
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

ATA nº 15/2020

Aos vinte dias do mês de agosto 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 pelo Professor Luís Isaías Centeno do
Amaral e presidida pelo Professor Flavio Fernando Demarco, Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação
e Inovação, com a presença dos seguintes Conselheiros: Professora Maria de Fátima Cóssio, Pró-
Reitora de Ensino; 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 Luis 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; Professor Fabrício Pereira Harter, suplente
da representante do Conselho Universitário; Senhora Adriana de Souza Gomes Dias, representante dos
Técnico-Administrativos e Acadêmico Thiago Ferreira de Abreu, representante discente. Não
compareceram os conselheiros: Senhor Matheus Cruz, representante dos Técnico-Administrativos e
Acadêmico Gabriel da Silva Vargas, representante discente. Com a constatação de existência de
quórum, o senhor presidente iniciou a reunião perguntando se havia informes. Disse que tinha a notícia de
que havia saído o Ranking de Shangay e a UFPel se destacava entre 800 e 900. A única do RS. Nota
entre 13 e 17 em termos das Universidades Brasileiras. Convidou os conselheiros para acompanharem o
UFPel Talks, sobre Internacionalização e falando sobre Print UFPel e impacto que esta
internacionalização tem. Sem mais informes, passou à análise do Item 01. ATA COCEPE 14/2020. A ata
foi aprovada, com uma (01) abstenção. A seguir o senhor presidente solicitou incluir o processo da
criação do Curso de Especialização em Educação Física que já havia passado por todas as instâncias. De
pronto passou ao Item 02. PROCESSO Nº 23110.019802/2020-01 – RESULTADO DA ELEIÇÃO
DE REPRESENTANTES DO COCEPE, JUNTO AO CONSUN. O senhor presidente solicitou à
Assessora Taís Ullrich que desse a informação. Esta relatou que em primeiro lugar havia sido eleita a
chapa nº 3: Titular: Thiago Ferreira Abreu (representante discente) e Suplente: Luiz Filipe Damé Schuch
(área de Ciências Agrárias) e em segundo lugar foi eleita a chapa nº 1: Titular:  Silvana de Fátima
Bojanoski (área de Ciências Humanas) e Suplente: Izabel Cristina Custodio de Souza (área de Ciências da
Saúde e Biológicas). O senhor presidente cumprimentou os conselheiros eleitos e passou à análise do
Item 03. PROFESSOR SUBSTITUTO - PROCESSO Nº 23110.010071/2020-21 – PEDIDO DE
APROVEITAMENTO DE CANDIDATO APROVADO EM PROCESSO SELETIVO PARA
PROFESSOR SUBSTITUTO – EDITAL COODEC 09/2019 – PROCESSO 23110.007850/2019-13 –
ÁREA: NUTRIÇÃO – PLENO. Solicitou à Assessora Taís que fizesse o relato. Esta explicou que a
solicitação tinha base em duas aposentadorias ocorridas na FN. Foi solicitado em decorrência de oferta de
orientação de TCC, a ser oferecido no Calendário Alternativo. O COCEPE aprovou a solicitação da
Direção da FN (1024112), de aproveitamento de candidato aprovado em Processo Seletivo para
Contratação de Professor Substituto, como segue:  - Vaga: Aposentadoria Prof.ª Denise Petrucci Gigante
– Portaria no 656, de 24 de março de 2020. - Edital/Processo para aproveitamento: Edital COODEC nº
09/2019 - Processo nº 23110.007850/2019-13. - Curso / Unidade: Curso de Nutrição/FN. - Área:
Nutrição. - Candidato: próximo candidato apto a ser contratado. A relatora informou ainda que existem
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universidades que estavam fazendo seleção para Professor Substituto de maneira virtual. Item 04.
COMISSÃO DE GRADUAÇÃO – CG. Proc. nº 23110.018376/2020-81 – Externa - Recurso contra
indeferimento de matrícula - Nei Roberto da Silva Lopes. A relatora, conselheira Fátima Cóssio, explicou
que o candidato ingressou pelo SiSU e não enviou a documentação comprobatória.  O COCEPE aprovou
o parecer da Comissão de Graduação - CG, exarado no Despacho CG (1025731), desfavorável ao
presente recurso de Nei Roberto da Silva Lopes, referente à realização de matrícula no Curso de
Fisioterapia, pois dois prazos foram abertos para que o candidato pudesse entrar com recurso junto à
PRAE e encaminhar os documentos comprobatórios e estes não foram cumpridos, conforme esclarecido
no Despacho da Chefe do Núcleo de Serviço Social (1009432). Proc. nº 23110.018304/2020-33 –
Externa - Recurso contra indeferimento de matrícula e perda de vaga - Marina Magalhães. Neste caso, o
aluno também ingressou via SiSU, mas não compareceu e não enviou representante. O COCEPE
aprovou o parecer da Comissão de Graduação - CG, exarado no Despacho CG (1025741), desfavorável
ao presente recurso de Marina de Oliveira de Magalhães, referente à realização de matrícula no Curso de
Direito, considerando o detalhamento dos procedimentos realizados pela Coordenação de Registros
Acadêmicos-CRA, para o chamamento dos aprovados no SISU, e, levando em conta o regramento
quanto à impossibilidade de comparecimento no ato da matrícula e a possibilidade de representação, o que
não foi feito pela recorrente, conforme Despacho CRA 1009717. Os demais processos, todos com parecer
favorável da Comissão, foram aprovados pelo Conselho. Proc. nº 23110.002735/2018-63 – CIM -
Alteração do Projeto Pedagógico do Curso de Relações Internacionais. Proc. nº 23110.036438/2018-11 -
ICH   - Novo Projeto Pedagógico do Curso de História – Licenciatura. Proc. nº 23110.018382/2020-38 -
Curso de Letras Espanhol EaD/CLC - Pedido de reversão do abandono da aluna Anelise Colet -
Curso de Letras Espanhol EaD. Proc. nº 23110.043239/2018-60 - Curso Eng. Geológica/ CENG -
Pedido de registro de notas e frequências dos acad. Vicente Becker de Azevedo e Aurélio Alves
Carvalho. Proc. nº 23110.017409/2020-75 – Externa – CENG - Pedido de Aproveitamento de
disciplina -  Geórgia Souto – Curso de Eng. de Produção. Proc. nº 23110.010197/2019-61 – FV -
Relatório de Projeto de Ensino: Grupo de estudo de patologias renais em cães e gatos. Proc. nº
23110.012530/2019-77 – CCQFA - Relatório de Projeto de Ensino: Grupo de Estudo em Bioquímica-
Ampliando conhecimentos e compartilhando. Proc. nº 23110.015317/2019-17 – CIM - Relatório de
Projeto de Ensino: Gênero e Relações Internacionais: uma introdução ao debate acadêmico. Proc. nº
23110.026563/2019-02 – FaMed - Relatório de Projeto de Ensino: Liga acadêmica de doação de órgãos
e tecidos. Proc. nº 23110.016517/2019-97 – FV - Relatório de Projeto de Ensino: GENEO-Grupo de
estudos em neonatologia de cães e gatos da UFPel. Proc. nº 23110.037575/2019-54 – FV - Relatório de
Projeto de Ensino: Módulo Seja Bem-Vindo IV. Proc. nº 23110.043493/2019-49 – FaMed - Relatório
de Projeto de Ensino: Módulo seja bem-vindo 2019-A. Proc. nº 23110.019312/2020-05 – IFM -
Relatório de Projeto de Ensino: Planejando e gravando vídeo aulas. Proc. nº 23110.019314/2020-96 –
FV - Relatório de Projeto de Ensino: Produção de material didático para ensino na Medicina Veterinária.
Proc. nº 23110.018563/2020-64 – CENG - Relatório de Projeto de Ensino: Grupo de Estudos Geologia
Forense. Proc. nº 23110.017511/2020-71 - CIM  - Relatório de Projeto de Ensino: Abordagens não
europeias no estudo de HRI. Proc. nº 23110.016401/2020-91 – CEng - Relatório de Projeto de Ensino:
Normas para Trabalhos de Conclusão de Curso do CEng. Proc. nº 23110.011705/2020-62 – FV -
Relatório de Projeto de Ensino: ClinPet-Grupo de Ensino em Clínica de Pequenos Animais. Proc. nº
23110.011709/2020-41 – FV - Relatório de Projeto de Ensino: Pet Terapia: atividade, educação e terapia
mediada por animais. Proc. nº 23110.000339/2020-16 – FaMed - Relatório de Projeto de Ensino: A
pesquisa científica e os aspectos que envolvem esse contexto. Proc. nº 23110.053969/2019-50 – FaMed
- Relatório de Projeto de Ensino: Emergências para os residentes de medicina de família e comunidade.
Item 05. COMISSÃO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO – CPPG. Todos os processos, com
parecer favorávele da Comissão, foram aprovados pelo Conselho. Proc. nº 23110.019854/2020-70 -
Pedido de Reconhecimento de Mestrado - Alan de Freitas Oliveira - ref. Carolina Bori nº
00634.2.25957/08-2020 - simplificado - Área: Administração. Proc. nº 23110.018908/2020-80 - 
CRINTER - Acordo de Cooperação Internacional entre a Southern Illinois University Carbondale

Ata de Reunião COCEPE 1043505         SEI 23110.022408/2020-42 / pg. 2



(SIUC) e o Programa de Pós-Graduação em Veterinária da Universidade Federal de Pelotas. Proc. nº
23110.011060/2020-68 - FaMed - Alteração do Regimento do Programa de Pós-Graduação em
Epidemiologia. Proc. nº 23110.012483/2020-03 – FAEM - Criação da disciplina: Seminários do PPG
Agronomia. Proc. nº 23110.016352/2020-97 – FE - Criação da disciplina: Seminário em Enfermagem e
Saúde XXV: Concepções teóricas e filosóficas de cuidado a partir de uma perspectiva existencial. Proc.
nº 23110.005304/2019-30 - IFM  - Serviço Acadêmico Voluntário Márcia Souza da Fonseca. Proc. nº
23110.020150/2020-40 – FAEM - Projeto de Pesquisa: Avaliação de novas tecnologias empregadas em
mecanismos dosadores de sementes. Item 06. COMISSÃO DE EXTENSÃO – CE. Todos os processos,
com parecer favorável da Comissão, foram aprovados pelo Conselho. Proc. nº 23110.010404/2020-11 -
FE - Relatório de Projeto de Ensino: Vivencias de enfermagem no Sistema de Saúde. Proc. nº
23110.008246/2020-30 – FE - Relatório de Projeto de Ensino: Conversando com a comunidade sobre
doação de órgãos e tecidos. Proc. nº 23110.055171/2019-42 – FaE - Relatório de Projeto de Ensino: XI
Seminário internacional de educação superior. Educação: práticas pedagógicas em contextos emergentes.
Proc. nº 23110.020207/2020-19 – PREC - Relatório de Projeto de Ensino: Serviços e cuidados na
atenção do idoso. Item 07. PROJETOS UNIFICADOS – COBALTO. Todos os processos, com parecer
favorável das Comissões, foram aprovados pelo Conselho. Comissão de Extensão – Ações (15): Proc. nº
10620 - Aproveitamento e desenvolvimento de novos produtos com soro de leite (Projeto: Diálogos e
vivências em química de alimentos). Proc. nº 10597 - Palestra: A importância da Extensão Rural e da
Assistência Técnica em um contexto de incertezas (Projeto: Observatório da Problemática da Seca e do
Covid-19 na Agricultura Familiar da Região Sul do Rio Grande do Sul). Proc. nº 10596 - Palestra:
Agricultura orgânica e agroecológica em tempos de pandemia: desafios e perspectivas. (Projeto:
Observatório da Problemática da Seca e do Covid-19 na Agricultura Familiar da Região Sul do Rio
Grande do Sul). Proc. nº 10580 - Oficina: Práticas em leituras compartilhadas de textos dramáticos (2ª
edição) (Projeto: Leituras compartilhadas: práticas de leitura e escuta de dramaturgias). Proc. nº 10716 -
O álcool na prevenção do coronavírus (Projeto: Barraca da Saúde: cuidado interdisciplinar com as
comunidades da zona sul). Proc. nº 10808 - Modelo de distanciamento social controlado do RS (Projeto:
Barraca da Saúde: cuidado interdisciplinar com as comunidades da zona sul). Proc. nº 10809 -
Manipulação higiênica dos alimentos (Projeto: Barraca da Saúde: cuidado interdisciplinar com as
comunidades da zona sul). Proc. nº 10760 - LIBRAS: vacinação contra gripe (Projeto: Comunica
Saúde). Proc. nº 10763 - LIBRAS - Serviços de Saúde (Projeto: Comunica Saúde). Proc. nº 10766 -
LIBRAS: Como o novo coronavírus contamina as pessoas? (Projeto: Comunica Saúde). Proc. nº 9619 -
Introdução à edição de vídeos, para professores dos anos iniciais (Projeto: Diálogos entre a formação
inicial e continuada). Proc. nº 10608 - I Ciclo de Debates: Meio Ambiente em Pauta (Projeto: Projetos
Integradores CENG). Proc. nº 10803 - Especial quilombolas: dicas de prevenção (Projeto: Barraca da
Saúde: cuidado interdisciplinar com as comunidades da zona sul). Proc. nº 10804 - Ensinando a lavagem
das mãos para as crianças (Projeto: Barraca da Saúde: cuidado interdisciplinar com as comunidades da
zona sul). Proc. nº 10748 - Dicas de Prevenção em LIBRAS (Projeto: Comunica Saúde). Proc. nº 10793
- Dicas de atividades para a quarentena (Projeto: Barraca da Saúde: cuidado interdisciplinar com as
comunidades da zona sul). Proc. nº 10593 - Curso de língua e cultura Yorùbá - Ètò Èkó Èdè Ati Aasà
Yorùbá (Projeto: Núcleo de Estudos e Pesquisas É'LÉÉKO - Agenciamentos Epistêmicos Antirracistas e
Descoloniais). Proc. nº 10768 - LIBRAS: Medidas de Segurança em Saúde (Projeto: Comunica Saúde).
Proc. nº 10619 - Compostos bioativos x processamento (Projeto: Diálogos e vivências em química de
alimentos). Proc. nº 10800 - Canção da prevenção (Projeto: Barraca da Saúde: cuidado interdisciplinar
com as comunidades da zona sul). Proc. nº 9622 - A utilização de mapas mentais e mapas conceituais
para práticas pedagógicas (Projeto: Diálogos entre a formação inicial e continuada). Proc. nº 10802 - A
Quarentena e os cuidados com os animais de estimação (Projeto: Barraca da Saúde: cuidado
interdisciplinar com as comunidades da zona sul). Proc. nº 10714 - A automedicação relacionada a Covid
19 (Projeto: Barraca da Saúde: cuidado interdisciplinar com as comunidades da zona sul). Proc. nº 10641
- Divulgação de Materiais Didáticos Digitais (MDD) sobre Biodegradação da Madeira (Projeto: Material
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Didático Digital sobre Biodegradação da Madeira).  Proc. nº 10791 - Vamos nos prevenir do novo
coronavírus (Projeto: Barraca da Saúde: cuidado interdisciplinar com as comunidades da zona sul). Proc.
nº 10754 - Uso de máscara: Explicação na Libras (Projeto: Comunica Saúde). Proc. nº 9623 - Trabalhar
com o mural virtual a partir do recurso padlet (Projeto: Diálogos entre a formação inicial e continuada).
Proc. nº 10726 - Testes para a Covid 19 (Projeto: Barraca da Saúde: cuidado interdisciplinar com as
comunidades da zona sul). Proc. nº 10805 - Sobre o uso de máscaras (Projeto: Barraca da Saúde: cuidado
interdisciplinar com as comunidades da zona sul). Proc. nº 10767 - Quais são os sinais e sintomas mais
comuns da COVID 19 (Projeto: Comunica Saúde). Proc. nº 10743 - Prevenção da COVID 19 (Projeto:
Comunica Saúde). Proc. nº 10594 - Palestra: Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) em
tempos de pandemia: o caso da região Sul do Rio Grande do Sul (Projeto: Observatório da Problemática
da Seca e do Covid-19 na Agricultura Familiar da Região Sul do Rio Grande do Sul). Proc. nº 10598 -
Palestra: Desenvolvimento Territorial, Sociobiodiversidade e Agricultura Familiar (Projeto: Observatório
da Problemática da Seca e do Covid-19 na Agricultura Familiar da Região Sul do Rio Grande do Sul).
Proc. nº 10595 - Palestra: As transformações na comercialização e no consumo de alimentos após o início
da pandemia (Projeto: Observatório da Problemática da Seca e do Covid-19 na Agricultura Familiar da
Região Sul do Rio Grande do Sul). Programas de Extensão (2): Proc. nº 218 - Cartografias Mentais -
Saúde mental e Terapia Ocupacional contemporânea. Proc. nº 219 - Crescendo com um sorriso.
Comissão de Extensão – Projetos (15): Proc. nº 3328 - Água, Sal e Açúcar - Saberes de uma cozinha
invisível. Proc. nº 3379 - Aperfeiçoamento em Atendimento Educacional Especializado - Deficiência
Intelectual. Proc. nº 3380 - Aperfeiçoamento em Atendimento Educacional Especializado - Deficiência
visual. Proc. nº 3378 - Aperfeiçoamento em Atendimento Educacional Especializado - transtorno do
espectro autista. Proc. nº 2946 - Arqueologia das Epidemias. Proc. nº 3011 - ComportamentAção:
Desenvolvendo engajamento social por meio de habilidades socioemocionais em pacientes psicológicos.
Proc. nº 3370 - Divulgação Historep nas mídias para profissionais. Proc. nº 3285 - Memorial do Anglo –
UFPel. Proc. nº 3299  - Micro_Verdes. Proc. nº 3218 - Observatório de Práticas Integrativas: Educação
e Saúde. Proc. nº 3076 - Oficina Permanente de Animação. Proc. nº 3388 - PETELECO: revista
eletrônica do PET Artes Visuais. Proc. nº 3420 - Poéticas contemporâneas e processos de criação. Proc.
nº 3093 - Programa de Rádio/podcast Filosofia sem Fronteiras. Proc. nº 3227 - UFPel Talks. Comissão
de Graduação – Ações (22): Proc. nº 10364 - A Tecnologia dos Drones aplicada a soluções de
Topografia e Engenharia (Projeto: Ciclo de Atividades Extracurriculares do Curso de Engenharia Civil).
Proc. nº 10697 - Bases teórico-metodológicas para pesquisa qualitativa participante (Projeto: Laboratório
de Práticas Emancipatórias e Territoriais - LAPET). Proc. nº 10815 - Café com a Direção Virtual –
Agosto (Projeto: Acolhida FAT). Proc. nº 10330 - Capacitação Tutor-mediador (Projeto: O ensino da
terapia ocupacional no período da pandemia de coronavírus). Proc. nº 10834 - Conexão FAT – Agosto
(Projeto: Acolhida FAT). Proc. nº 10481 - Curso - Alvenaria Estrutural: Aspectos Projetuais (Projeto:
Ciclo de Atividades Extracurriculares do Curso de Engenharia Civil). Proc. nº 10561 - Direção da Liga
de Educação Médica 2020-2021 (Projeto: Laboratório de Ensino por Simulação - LABENSIM). Proc. nº
10734 - Doenças Pulmonares Obstrutivas: o que todo médico deve saber! (Projeto: Leiga em Casa). Proc.
nº 10487 - Doutorado-sanduíche: uma experiência para todos (Projeto: Diálogos e vivências em química
de alimentos). Proc. nº 10582 - Entrei prá história, e agora? (Projeto: Revista Discente Ofícios de Clio).
Proc. nº 10444 - Falsificação Monetária no Brasil: aspectos jurídicos, numismáticos e históricos (Projeto:
Grupo de Estudos Geologia Forense). Proc. nº 10130 - Grupo de Estudo - Cartografias Mentais (Projeto:
Cartografias Mentais). Proc. nº 10419 - Leiga Talks: ensino médico e reumatologia (Projeto: Leiga em
Casa). Proc. nº 10522 - Minicurso de Python para modelagem computacional (Projeto: Métodos
matemáticos avançados em Engenharia). Proc. nº 10386 - Minicurso de Python para modelagem
computacional (Projeto: Métodos matemáticos avançados em Engenharia). Proc. nº 10616 - MS® Office
Excel - Análise Exploratória de dados. (Projeto: stats - Explorando aplicações da Estatística). Proc. nº
10702 - O Direito no âmbito do Hospital Escola da UFPEL (Projeto: Por dentro do Direito). Proc. nº
10426 - Oficinas pedagógicas como estratégia de ensino no projeto extensionista (Projeto: Compreensão
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de si mesmo, do outro e da sociedade em que vivemos: por um trabalho de integridade, valores, vivências
e auxílio educativo na atenção a crianças do Instituto Nossa Senhora da Conceição). Proc. nº 10584 -
Organização, Criação e Divulgação de informações OnLine sobre Leishmaniose (Projeto: Inquérito
Soroepidemiológico da presença de Leishmania infantum em cães e potencial anti-leishmania de extratos
vegetais). Proc. nº 10434 - Palestra: Materiais Compósitos Vegetais (Projeto: Ciclo de Atividades
Extracurriculares do Curso de Engenharia Civil). Proc. nº 10567 - Palestra: Segurança contra Incêndio
das Edificações e a Norma de Desempenho (Projeto: Ciclo de Atividades Extracurriculares do Curso de
Engenharia Civil). Proc. nº 10380 - A Perícia Criminal e os exames em registros de audiovisual: relato da
experiência enquanto Perito Oficial do IGP/SC (Projeto: Grupo de Estudos Geologia Forense). Proc. nº
10364 - A Tecnologia dos Drones aplicada a soluções de Topografia e Engenharia (Projeto: Ciclo de
Atividades Extracurriculares do Curso de Engenharia Civil). Comissão de Graduação – Projetos (15):
Proc. nº 3397 - UNIOVINOS - Grupo de Estudos em Fisiologia e Produção de Ruminantes. Proc. nº
3364 - Organização da XXV Semana Acadêmica do Curso de Meteorologia - versão virtual. Proc. nº
3367 - Liga Acadêmica de Pneumologia LAP. Proc. nº 3333 - Liga Acadêmica de Oncologia. Proc. nº
3390 - Liga Acadêmica de Geriatria e Gerontologia. Proc. nº 3372 - Liga Acadêmica de Cirurgia Plástica
LACIP. Proc. nº 3461 - Liga Acadêmica de Cardiologia. Proc. nº 3312 - Jornada Online de Nutrição
UFPel – JONUT. Proc. nº 3329 - Entre Benés, batuques e quindins: a contribuição de saberes e sabores
da Cozinha Preta para a Gastronomia. Proc. nº 3373 - Ensino de Geografia e tecnologias de informação e
comunicação. Proc. nº 3375 - Enfoques qualitativos de pesquisa: estudos e práticas. Proc. nº 3412 -
Discutindo Neurociência em contexto online. Proc. nº 3409 - Conversas pediátricas. Proc. nº 3313 -
CiPaBio 2020 - O papel e a adaptação da ciência durante a pandemia: Conexão, transmissão e divulgação
do conhecimento científico remoto através de uma tela. Proc. nº 3403 - Questões em Gastroenterologia,
Hepatologia e Endoscopia digestiva. Comissão de Pesquisa e Pós-Graduação – Projetos (45): Proc. nº
3398 - Perfil de sensibilidade, determinação da concentração inibitória mínima de sanitizantes e formação
de biofilme de Staphylococcus spp. isolados durante a ordenha. Proc. nº 3389 - Análise longitudinal da
produção dos Centros de Especialidades Odontológicas do Brasil. Proc. nº 3418 - Probabilidade
condicional de formação de geada no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Proc. nº 3065 - Problemas de
Pintura: distensões na prática da pesquisa em arte. Proc. nº 3421 - PROJETO IC - Coração Bem
Cuidado: Ensaio clínico fase II randomizado, multicêntrico, nacional, que visa avaliar a efetividade da
promoção de autocuidado utilizando estratégia multifacetada para pacientes com insuficiência cardíaca.
Proc. nº 3366 - Análise de Sentimento Baseada em Aspectos Usando Aprendizado Profundo: uma
Proposta Aplicada a Língua Portuguesa. Proc. nº 3407 - Toxicidade aguda do Roundup transorb®(RT)
na embriogênese e crescimento inicial do Peixe-rei Odontesthes argentinensis. Proc. nº 3471 - Diálogos
intempestivos: poesia brasileira contemporânea e a tradição poética. Proc. nº 3360 - A influência da
qualidade do ar no desenvolvimento econômico dos estados brasileiros. Proc. nº 3440 - A Gestão e a
Tomada de Decisão na Unidade de Produção Familiar em Transição Agroecológica. Proc. nº 3415 - A
abertura metodológica da pesquisa do pensamento jurídico processual. Proc. nº 2869 - Inovação
Farmacêutica Veterinária: desenvolvimento de uma formulação de liberação sustentada de butafosfan.
Proc. nº 2854 - Infodemias Desinformativas. Como combater o fenômeno das epidemias de
desinformação sobre o COVID-19 nas redes sociais? Proc. nº 2806 - Conta-me a sua histo ́ria: Currículos
heteronormativos e experiências androcêntricas na escola. Proc. nº 3259 - Desenvolvimento de RNA
interferente para silenciamento gênico e como ferramenta de controle de plantas daninhas e insetos. Proc.
nº 3237 - Trabalho de Conclusão de Curso: Um estudo sobre as produções dos acadêmicos do curso de
música – licenciatura da UFpel. Proc. nº 3320 - Tendências epistemo-metodológicas da produção de
conhecimento em Artes Cênicas: um exame da produção acadêmica do PPGAC – UFBA. Proc. nº 3384
- Etnografia do polo naval: os trabalhadores após o trabalho. Proc. nº 3385 - Extração e encapsulamento
de compostos do bagaço de azeitona. Proc. nº 3428 - Habitação e cidade na segunda metade do século
XX: Alternativas à proposta funcionalista na habitação social no contexto ibero-latinoamericano. Proc. nº
3387 - Influência da política monetária no risco de crédito dos bancos. Proc. nº 3357 - Desenvolvimento
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de bolus para tratamento de diarreia neonatal bovina. Proc. nº 3386 - Desempenho e características da
carne de ovinos terminados em duas estações climáticas. Proc. nº 3374 - Ciclones explosivos na América
do Sul. Proc. nº 3396 - Características físico-químicas, antioxidantes e fenólicas de genótipos e cultivares
comerciais de mirtileiro (Vaccinium spp). Proc. nº 3464 - Avaliação sobre o Programa Mais Médicos e a
melhora no atendimento básico. Proc. nº 3291 - Avaliação psicofísica e neuropsicológica da ingestão de
álcool. Proc. nº 3191 - Avaliação dos efeitos do resveratrol e de extratos naturais nos sistemas purinérgico
e colinérgico em sistema nervoso central e periférico de ratos com hipotireoidismo. Proc. nº 3112 -
Avaliação do potencial farmacológico de benzamidas selenopropargílicas em modelos de dor e depressão
em camundongos. Proc. nº 2870 - Inovação Farmacêutica em Medicina Veterinária: desenvolvimento
farmacotécnico e ensaios clínicos. Proc. nº 3446 - Intenção de compra de componente remanufaturado:
um estudo experimental no contexto organizacional. Proc. nº 3439 - Avaliação de desempenho
multidimensional: uma aplicação nos produtores de oliveiras do extremo sul gaúcho. Proc. nº 3115 -
Inventário do Patrimônio Arquitetônico da cidade de Herval, Rio Grande do Sul – Brasil. Proc. nº 3419 -
Lugares-livro: dimensões materiais e poéticas. Proc. nº 3460 - Vibração Ocupacional em Operadores de
Tratores Agrícolas de 4 Rodas de até 58,8 kW. Proc. nº 2919 - Nova formulação para promover a
superovulação. Proc. nº 3340 - Ocorrência de Raiva em Animais de Produção na Região Sul do Rio
Grande do Sul. Proc. nº 3432 - O pensamento filosófico no Brasil. Proc. nº 3462 - Atividade física, dor
lombar e saúde mental: qual a influência do isolamento social? Proc. nº 3335 - O que cantamos para os
bebês dormirem? Um estudo sobre canções de ninar. Proc. nº 3406 - Os impactos da pandemia e das
atividades virtuais para estudantes dos cursos de Pedagogia-licenciatura da UFPel. Proc. nº 3454 - A
poética da voz: questões de tradução. Proc. nº 3383 - Pandemia do COVID-19 e TEA: Impactos da
quarentena na vida das crianças e famílias brasileiras. Proc. nº 3376 - Parâmetros físico-químicos e
biológicos dos óleos essenciais de eugenia uniflora L. (pitanga) e psidium cattleianum S. (araçá) livres e
em nanoemulsões e seu efeito in vitro e in vivo frente a bactérias causadoras de infecção pulmonar. Proc.
nº 3392 - Perfil de Consumidores de Alimentos Orgânicos em Pelotas-RS. EXTRA PAUTA: Proc. nº
23110.017966/2020-96 - Criação do Curso de Especialização em Serviço de Atendimento Educacional
Especializado na Modalidade EAD. O senhor presidente explicou que o processo já havia passado em
todas as instâncias. O COCEPE, considerando o mérito acadêmico da solicitação, aprovou o parecer da
Comissão de Pesquisa e Pós-Graduação - CPPG, exarado no Despacho CPPG (1028774), favorável à
criação do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Serviço de Atendimento Educacional Especializado
(SAEE), na modalidade EAD, com 02 (duas) abstenções. Sem mais assuntos da pauta a tratar, o senhor
presidente deixou a palavra à disposição dos conselheiros que dela desejassem fazer uso. A conselheira
Fátima Cóssio disse que já haviam iniciado a discussão sobre o próximo calendário e estavam estudando
as propostas. Prazo até 21 de agosto. Oferta de disciplinas de maneira mais intensa. Poderiam prever o
que aconteceria no próximo período. Estavam antevendo um represamento muito grande. Depois de
receber a resposta dos Colegiados, com base nos levantamentos de ofertas, iniciariam uma Minuta. Depois
fariam debates a partir deste documento base. Disse que pelas análises feitas, tinha sido bem importante a
experiência de Calendário Alternativo. Oferta de formação continuada para docentes e alunos trabalharem
com as ferramentas, principalmente o Moodle. A UFPel Digital tem sido um apoio muito importante. A
conselheira Raquel Recuero falou que inicialmente não tinham conhecimento da duração da pandemia,
isso levou a uma dificuldade de planejamento a longo prazo, mas a UFPel foi a primeira a iniciar com
Calendário Alternativo. Destacou a liderança da conselheira Fátima Cóssio. Seria importante o COCEPE
fazer uma avaliação deste processo. No dia seguinte teriam debate sobre o assunto, às dezenove horas. A
conselheira Adriana Gomes se despediu em nome do conselheiro Gabriel Martins também, pois com sua
remoção para o NUAD, ele havia assumido a vaga, para que ela pudesse trabalhar melhor naquele setor.
Disse que este espaço a fez enxergar a UFPel de forma mais ampliada. Compreendeu como a
Comunidade se porta diante das diversas experiências. Agradeceu a Deus a oportunidade e pela luta de
sua categoria. Desejou que todos ficassem bem e superassem este momento e saíssem com saldo positivo.
O senhor presidente agradeceu o empenho da conselheira no período que desempenhou est função.
Destacou seu trabalho e contribuição. Agradeceu a presença de todos, desejando bom dia e, sem mais
assuntos a tratar, deu por encerrada a reunião às nove horas e cinquenta e um minutos e eu, Roseméri
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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 15:23, 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 FLAVIO FERNANDO DEMARCO,
Pró-Reitor, Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, em
04/09/2020, às 15:42, 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 1043505 e o código CRC 130C21E2.
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