
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

ATA nº 20/2020

Aos cinco dias do mês de novembro 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: Professora Maria de Fátima Cóssio, Pró-Reitora
de Ensino; Professor Marcos Britto Correa, representando o 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; Professor Carlos Walter
Alves Soares, representante da Área de Letras e Artes; Professor Luiz Filipe Damé Schuch,
representante da Área de Ciências Agrárias; Professor Mário Lúcio Moreira, suplente da 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 e Senhora Mara Beatriz Nunes Gomes, representante dos
Técnico-Administrativos. Não compareceram os conselheiros Senhor Matheus Cruz, representante dos
Técnico-Administrativos; Acadêmico Thiago Ferreira de Abreu, representante discente e o Acadêmico
Gabriel da Silva Vargas, representante discente. Com a constatação de existência de quórum, o senhor
presidente iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e disse que a próxima reunião seria
presidida pelo membro mais antigo do Conselho, pelo fato de entrar em férias na semana seguinte. 
Deixou a palavra à disposição de quem desejasse fazer informes. Não havendo, passou à aprovação da
ordem do dia. Perguntou se havia algo urgente a ser incluído na pauta. Não havendo, colocou em votação
a ordem do dia, que foi aprovada, por unanimidade. A seguir, passou à análise do Item 01. ATA
COCEPE Nº 19/2020. Ata aprovada por unanimidade, com a solicitação de correção do nome a
conselheira Izabel. De pronto o senhor presidente passou à análise do Item 02. PROCESSO Nº
23110.024964/2020-53 - RECURSO AO RESULTADO DO EDITAL Nº 11/2020 - PROF.
LUCIANO AGOSTINI. O senhor presidente relatou inicialmente. Leu o despacho da relatora Márcia
Mesko, que indeferiu as solicitações apresentadas pelo docente. Deixou a palavra à disposição dos
conselheiros. O conselheiro Marcos Britto falou sobre a PRPPGI avisar o vencimento dos projetos,
dizendo que nos projetos unificados não ocorre mais isto. A conselheira Fátima Cossio ratificou a fala do
conselheiro Marcos. O senhor presidente sugeriu fazer consulta à PROGIC, para incluir este aviso no
Sistema Unificado. O conselheiro Mário Lúcio esclareceu que o parecer havia sido discutido ponto a
ponto e resolveram fazer consulta ao NUPROP, sobre trâmites. Este esclareceu como imaginavam ser
esperado. Todo o processo que aconteceu, ocorreu de forma lisa pela Universidade. Se o Coordenador
identificasse que ocorreria atraso no relatório, que notificasse a NUPROP. Disse que poderiam fazer uma
indicação de forma automática do encerramento do projeto. Fez o encaminhamento de indeferimento do
processo. A Assessora Tais Ulrich fez esclarecimento, dizendo que já havia uma demanda nesse sentido,
cadastrada junto ao COBALTO nos Projetos Unificados: “que o sistema identifique, quinze dias antes do
término do projeto e envie e-mail automaticamente ao Coordenador, avisando sobre a necessidade do
envio do relatório ou pedido de prorrogação//renovação, dentro do prazo de vigência do projeto. Replicar
o e-mail sete dias antes do término”. A conselheira Mara Beatriz disse que observando o caso, ficou
tocada por assunto discutido na semana sobre Projetos Unificados, ministrado por Ana Carolina. As
dúvidas sobre encaminhamentos atingem vários docentes. Nesse sentido não parecia descabida a
consideração sobre este ponto. Seria um grande ganho se a Universidade auxiliasse nesse controle,
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trazendo grande ganho institucional. Não havendo mais inscrições o senhor presidente colocou em regime
de votação o parecer da relatora, que foi aprovado, com 01 (uma) abstenção. A seguir, pediu para colocar
em votação em bloco do Item 3.23 ao 3.37; do 4.02 ao 4.03 do 5.01 ao 5.02 e todos os projetos
unificados (6.01 a 6.83). Colocados em votação, foram aprovados, por unanimidade. Dando sequência à
ordem do dia, passou ao Item 03. COMISSÃO DE GRADUAÇÃO – CG. Proc. nº
23110.022845/2020-66 - IFM      - Demandas do DME/IFM. A conselheira Fátima Cossio disse que o
processo havia sido encaminhado à PRE e como haviam muitos assuntos sobre o sistema, encaminharam
para a UFPel Digital. A avaliação deveria ser feita no COBALTO. A PROGIC não iria poder atender.
Sobre os dias letivos foram doze semanas e o Departamento disse que não daria conta, solicitando que nos
próximos semestres respeitassem as dezoito semanas. Explicou que haviam concentrado, para atender a
demanda de aulas remotas até dezembro. As instituições estavam dispensadas dos dias letivos, entretanto a
carga horária tinha de ser mantida. No Item 5 o Departamento sugeriu impedir os alunos de se
matricularem. A CG acreditava não ser justo com os alunos, e o NAT estava concedendo cursos de
capacitação para alunos que não tenham familiaridade com o ambiente. Em relação à segunda chamada, o
Departamento sugeriu rigorismo sobre o Parecer Normativo de 2ª chamada. As avaliações poderão ser de
maneira assíncrona. Não há necessidade de 2ª chamada. Isto pode ser acordado com alunos. Em relação à
frequência nas aulas síncronas sugeriu que fosse flexibilizada. Contabilizar a frequência sincronizada
estava sendo sugerida. Deveriam considerar os trabalhos realizados. Não era justo utilizar muito rigor
neste momento. Os dois processos a seguir, tiveram parecer desfavorável, acompanhando os Colegiados,
por não atenderem a Nota Técnica. Proc. nº 23110.024713/2020-79 - Acadêmico FN - Recurso ref. à
quebra de pré-requisito – Acad. Thaís Silva de Almeida/Curso de Nutrição. Proc. nº
23110.027584/2020-71 – Acadêmico FaMed      - Recurso ref. à quebra de pré-requisito – Acad. Maína
Baez Marques Vieira/ Curso de Psicologia. Os dezenove processos a seguir, com parecer favorável da
Comissão foram aprovados em bloco, com 01 (uma) abstenção. Proc. nº 23110.028293/2020-08 –
Externo CRInter - Pedido de Revalidação de diploma da requerente Miguel David Fuentes - Área-
Engenharia Ambiental e Sanitária -  Plataforma Carolina Bori - nº 00634.1.23378/03-2020. Proc. nº
23110.028753/2020-90 – Externo/CRInter - Pedido de Revalidação de diploma do requerente Félix
Maurício Escalante Ortega - Área- Engenharia de Controle e Automação - Plataforma Carolina Bori - nº
00634.1.24357/04-2020. Proc. nº 23110.028664/2020-43 – FAT - Justificativa Ofertas e Não-ofertas
2020/1 no novo calendário remoto- Coleg. Curso de Bacharelado em Administração. Proc. nº
23110.027576/2020-24 - IFM     - Justificativa Ofertas e Não-ofertas 2020/1 no novo calendário remoto –
Coleg.do Curso Matemática. Proc. nº 23110.027560/2020-11 - IFM - Justificativa Ofertas e Não-ofertas
2020/1 no novo calendário remoto – Coleg. Curso de Bacharelado em Física. Proc. nº
23110.023290/2020-70 – CCQFA - Documentos referentes à realização de disciplinas práticas de forma
remota, que serão apensados ao PPC do Curso Licenciatura em Química e enviados à SERES. Proc. nº
23110.023472/2020-41 – CLC - Documentos referentes à realização de disciplinas práticas de forma
remota, que serão apensados ao PPC do Curso de Letras Português/Francês e enviados à SERES. Proc.
nº 23110.026601/2020-52 – CLC - Documentos referentes à realização de disciplinas práticas de forma
remota, que serão apensados ao PPC do Curso Letras – Português/Inglês e enviados à SERES. Proc. nº
23110.024513/2020-16 - CLC - Documentos referentes à realização de disciplinas práticas de forma
remota, que serão apensados ao PPC do Curso de Letras Espanhol EaD e enviados à SERES. Proc. nº
23110.027497/2020-13 – CEng - Documentos referentes à realização de disciplinas práticas de forma
remota, que serão apensados ao PPC do Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária e enviados à SERES.
Proc. nº 23110.024608/2020-30 – ESEF - Documentos referentes à realização de disciplinas práticas de
forma remota, que serão apensados ao PPC do Curso de Fisioterapia e enviados à SERES. Proc. nº
23110.027449/2020-25 – FAEM - Documentos referentes à realização de disciplinas práticas de forma
remota, que serão apensados ao PPC do Curso de Agronomia e enviados à SERES. Proc. nº
23110.023793/2020-45 – FAUrb - Documentos referentes à realização de disciplinas práticas de forma
remota, que serão apensados ao PPC do Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária e enviados à SERES.
Proc. nº 23110.026524/2020-31 – FaMed - Documentos referentes à realização de disciplinas práticas de
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forma remota, que serão apensados ao PPC do Curso de Arquitetura e Urbanismo e enviados à SERES.
Proc. nº 23110.027409/2020-83 – FV - Documentos referentes à realização de disciplinas práticas de
forma remota, que serão apensados ao PPC do Curso de Medicina Veterinária e enviados à SERES.
Proc. nº 23110.028468/2020-79 – IB - Documentos referentes à realização de disciplinas práticas de
forma remota, que serão apensados ao PPC do Curso de Ciências Biológicas e enviados à SERES. Proc.
nº 23110.026950/2020-74 - Acadêmico CENG - Solicitação de Reingresso no Curso de Engenharia de
Petróleo/CEng –Acad. Marina Oliveira. Proc. nº 23110.026085/2020-66 Rel. 23110.024252/2020-34 -
Acadêmico FaMed -  Recurso referente à oferta da disciplina Processo Grupais II /Curso de
Psicologia/FaMed, - Acadêmicas Carolina dos Santos Mattar e Maria Carolina Farias Duarte. Proc. nº
23110.024996/2020-59 - Acadêmico FaMed - Recurso ref. à oferta da disciplina Seminário de Métodos
e Práticas Profissionais II: Psicologia e Processos de Prevenção e Promoção de Saúde/Curso de
Psicologia/FaMed – Acad. Sheila Baneiro Heck. Os quinze processos a seguir, com parecer favorável da
Comissão foram aprovados em bloco, como havia sido relacionado no início da reunião como citado
anteriormente nesta Ata. Proc. nº 23110.035911/2018-43 – FaMed - Relatório Final do Projeto de
Ensino: Clínico Radiológicas. Proc. nº 23110.013475/2019-32 – CA - Relatório Final do Projeto de
Ensino: Ateliê aberto: espaço de acompanhamento. Proc. nº 23110.014036/2019-47 – FV - Relatório
Final do Projeto de Ensino: Uso da Mídia Digital no Ensino da Cirurgia. Proc. nº 23110.013819/2019-11
– FAEM - Relatório Final do Projeto de Ensino: Projeto Bernoulli. Proc. nº 23110.020835/2019-52 –
CA - Relatório Final do Projeto de Ensino: ADUFPEL 40 ANOS. Proc. nº 23110.024344/2019-81 –
FAT - Relatório Final do Projeto de Ensino: FAT e(m) Debate. Proc. nº 23110.024319/2019-05 – FAT
- Relatório Final do Projeto de Ensino: CineFAT. Proc. nº 23110.024308/2019-17 – FAT - Relatório
Final do Projeto de Ensino: Grupo de Estudos sobre Estado e Democracia. Proc. nº 23110.026041/2019-
01 – CENG - Relatório Final do Projeto de Ensino: Estudos e experiências iniciais em tecnologias digitais
como apoio às aulas. Proc. nº 23110.026172/2019-80 – FaMed - Relatório Final do Projeto de Ensino:
PS Pediátrico.  Proc. nº 23110.023764/2020-83 – ESEF - Relatório Final do Projeto de Ensino:
Pedagogia do Esporte. Proc. nº 23110.011279/2019-23 – IB - Relatório Final do Projeto de Ensino: O
uso de abelhas na divulgação científica e na formação acadêmica de discentes dos Cursos de Ciências
Biológicas e Agronomia da UFPel. Proc. nº 23110.014976/2018-55 – FaMed - Relatório Final do
Projeto de Ensino: Educação Continuada em Endocrinologia e Metabologia. Proc. nº
23110.028121/2020-26 – ICH - Relatório Parcial do Projeto de Ensino: "Comida para pensar". Proc. nº
23110.021916/2020-11 – ICH - Relatório Parcial do Projeto de Ensino: LDGF-Laboratório Didático de
Geografia Física. A seguir o senhor presidente passou ao Item 04. COMISSÃO DE PESQUISA E PÓS-
GRADUAÇÃO – CPPG. Todos os processos, com parecer favorável da Comissão, foram aprovados
pelo COCEPE, na forma como havia sido solicitada no início da reunião, conforme citado no início desta
ata.  Proc. nº 23110.025917/2020-27 – CRInter - Acordo de Cooperação Internacional (Erasmus
Mundus) entre a UFPEL e a Universidade de Sassari (UNISS/Itália). Proc. nº 23110.024477/2020-91 -
Renovação de Projeto de Pesquisa: Código 2329 - Design e Desenvolvimento Territorial. Proc. nº
23110.024454/2020-86 – FN - Relatório Final de Projeto de Pesquisa:  Código 18 - Programa Dieta
Cardioprotetora: Efeito do Programa Alimentar Brasileiro cardioprotetor na prevenção de eventos
cardiovasculares. Dando sequência à reunião, passou à análise do Item 05. COMISSÃO DE
EXTENSÃO – CE. Os processos a seguir, todos com parecer favorável da Comissão, foram aprovados
em bloco, como citado anteriormente nesta Ata. Proc. nº 23110.013805/2020-23 – FE -Renovação de
Projetos de Extensão: Contribuições para a gestão e políticas públicas de saúde: ênfase em ações de
comunicação direcionadas as doenças crônicas e multimorbidade (Código 95). Proc. nº
23110.028139/2020-28 - FV -   Relatório Final de Projetos de Extensão: Manejo de ordenha e qualidade
do leite em propriedades do sul do Rio Grande do Sul (Código 511). Item 06. PROJETOS
UNIFICADOS – COBALTO. Os processos a seguir, todos com parecer favorável das Comissões, foram
aprovados em bloco, como citado anteriormente nesta Ata. Comissão de Extensão – Ações (15): Proc. nº
11080 - Produção de material educativo para as redes sociais do projeto no Instagram e Facebook
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(@projetodensino) (Projeto: Vacinas e outros imunobiológicos na prática do Enfermeiro). Proc. nº
11939 - Organização e gerenciamento das Lives do projeto nos meses de novembro e dezembro de 2020
(Projeto: Bebê a Bordo: Conversando com gestantes e famílias sobre gravidez, parto e puerpério). Proc.
nº 5782 - Oficina Intervencao Urbana (Projeto: Da Arquitetura Ociosa ao Urbanismo Interativo). Proc. nº
11649  - Oficina arte digital (Projeto: Da Arquitetura Ociosa ao Urbanismo Interativo). Proc. nº 10251 -
Lives Mês da Amamentação (Projeto: Bebê a Bordo: Conversando com gestantes e famílias sobre
gravidez, parto e puerpério). Proc. nº 11377 - Live Setembro amarelo (Projeto: Bebê a Bordo:
Conversando com gestantes e famílias sobre gravidez, parto e puerpério). Proc. nº 11559 - Live Outubro
Rosa (Projeto: Bebê a Bordo: Conversando com gestantes e famílias sobre gravidez, parto e puerpério).
Proc. nº 11825 - Introdução ao desenvolvimento de jogos digitais voltados para geometria e arquitetura
(Projeto: OFICINAS de Ensino/aprendizagem de Representação Gráfica e Digital). Proc. nº 11880 -
Elaboração de material didático para os atendimentos no ambulatório (Projeto: Atuação da Faculdade de
Nutrição no Centro de Diabetes e Hipertensão da Faculdade de Medicina da UFPel). Proc. nº 11834 -
Divulgar o patrimônio cultural - Módulo 1 (Projeto: Inventário do Patrimônio Arquitetônico da cidade de
Herval, Rio Grande do Sul – Brasil). Proc. nº 11495 - Curso de Leitura em Língua Francesa (Projeto:
Cursos de Línguas). Proc. nº 11945 - Ciclo de Lives: Diálogos sobre as Práticas Integrativas e
Complementares (Projeto: Práticas integrativas e complementares na rede de atenção em saúde). Proc. nº
11492 - Avaliação nutricional e tratamento dietético de pacientes adultos diabéticos e hipertensos (Projeto:
Atuação da Faculdade de Nutrição no Centro de Diabetes e Hipertensão da Faculdade de Medicina da
UFPel). Proc. nº 11828 - Clube de Matemática 2020 Ensino Remoto (Projeto: MATEMÁTICA NA
ESCOLA). Proc. nº 11804 - Alemão Básico IV (Projeto: Cursos de Línguas) Comissão de Extensão –
Programas (01): Proc. nº 217 - Conexão Arte  CE. Comissão de Extensão – Projetos (10): Proc. nº
3735 - Taller LabCom: Taller Internacional sobre Estudos Comportamentais. Proc. nº 3681  -
REDELAB_Rede de Laboratórios e Coletivos de Arquitetura, Urbanismo, Design e Tecnologia da
UFPel integrados no combate ao COVID_19. Proc. nº 3355 - Ação em comunidade: a disciplina
Conservação e Preservação II. Proc. nº3571 - IntegralMente: Ações de Humanização e Acolhimento no
cotidiano da Faculdade de Odontologia. Proc. nº 3737 - LabCom Hospitalar. Proc. nº 3732 - LabCom
Online Café. Proc. nº 3673 - Laboratório de Análise de Desempenho e Desenvolvimento de Estruturas e
Materiais (LADDEM). Proc. nº 3452 - Liga Acadêmica de Atenção Primária à Saúde – UFPEL (LAPS
– UFPEL). Proc. nº 3565 - o IV Seminário Internacional de Ensino de Arte: arte e meio ambiente
(webnar). Proc. nº 3706   - Omixdata: difusão de conhecimentos de biotecnologia, bioinformática e
aprendizagem de máquina através de redes sociais e blogging. Comissão de Graduação - Ações (30):
Proc. nº 11669 - Fórum de discussão sobre práticas de ensino remoto (Projeto: Laboratório de Práticas
Emancipatórias e Territoriais - LAPET). Proc. nº 10558 - Grupo de estudo para análise e avaliação das
webdivulgações semanais/quinzenais (Projeto: CuriosaMente). Proc. nº 11754 - Intervenção Obstétrica
em pequenos animais (Projeto: Valorização da Medicina Veterinária). Proc. nº 11659 - Live: Direitos
Humanos na Organização das Nações Unidas (Projeto: Pelotas Model United Nations (Pelotas MUN)).
Proc. nº 11657 - Mock Interna - 1a edição (Projeto: Pelotas Model United Nations (Pelotas MUN)).
Proc. nº 11520 - Oficinas de Aprendizagem Autorregulada (Projeto: GAMA: Grupo de Apoio em
Matemática). Proc. nº 11471 - Palestra: Estratégias para a Geração de Concretos mais Resistentes e
Duráveis no Brasil (Projeto: Ciclo de Atividades Extracurriculares do Curso de Engenharia Civil). Proc.
nº 9868 - Pesquisa com profissionais do agronegócio (Projeto: Projeto Pecuário). Proc. nº 11634 -
Produção Científica na Graduação (Projeto: Laboratório de Ensino por Simulação - LABENSIM). Proc.
nº 11282 - Programa de Monitoria da UFPEL (Projeto: Por dentro do Direito). Proc. nº 11801 - Projeto
de desenvolvimento de produto na indústria (Projeto: Diálogos e vivências em química de alimentos).
Proc. nº 11656  - Projeto de Ensino Trabalho, Processo, Diálogo Social e Inclusão (Projeto: Por dentro
do Direito). Proc. nº 10737 - Projeto de Pesquisa Estado, Constituição e Direitos Fundamentais. Projeto
de Ensino Grupo de Estudos Constituição, Direitos Fundamentais e cidadania (Projeto: Por dentro do
Direito). Proc. nº 11206 - Repercussões do Regime Jurídico Emergencial e Transitório (RJET) nos
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Direitos Reais (Projeto: Diálogos de Direito Civil e Empresarial). Proc. nº 11824    - Reprodução de
procionídeos (Projeto: Valorização da Medicina Veterinária). Proc. nº 10916 - O Direito do Consumidor
no Brasil do Século XXI (Projeto: Diálogos de Direito Civil e Empresarial). Proc. nº 11564 - 1st
Undergrad Geoforensic Research (Projeto: Grupo de Estudos Geologia Forense). Proc. nº 11204 - A
constitucionalização do Direito Civil e seus reflexos nas relações jurídicas de natureza privada (Parte 1)
(Projeto: Diálogos de Direito Civil e Empresarial). Proc. nº 11205 - A constitucionalização do Direito
Civil e seus reflexos nas relações jurídicas de natureza privada (Parte 2) (Projeto: Diálogos de Direito
Civil e Empresarial). Proc. nº 11409 - Aproximações em Gastronomia & Nutrição em opções alimentares
não tradicionais (Projeto: Seminários sobre Práticas Alternativas em Alimentação e Nutrição). Proc. nº
11555 - Articulação NATE - Estrutura básica de disciplina e recursos do e-AULA Moodle (Projeto:
Tecnologias Educacionais Digitais para o Ensino de Engenharias). Proc. nº 11556 - Articulação NATE -
Serviço de webconferência institucional da UFPel: WEBCONF (Projeto: Tecnologias Educacionais
Digitais para o Ensino de Engenharias). Proc. nº 11557 - Articulação NATE - Tipos de questões e
questionários no e-AULA Moodle (Projeto: Tecnologias Educacionais Digitais para o Ensino de
Engenharias). Proc. nº 10850 - As Fundações de Apoio e a UFPEL: seu papel e importância (Projeto:
Por dentro do Direito). Proc. nº 11691 - Comida que move: 10 anos do Curso de Gastronomia (Projeto:
Festivais Gastronomicos). Proc. nº 11784 - Conservação de tecido testicular em animais silvestres
(Projeto: REPPETs). Proc. nº 11743 - Conversas Políticas (Projeto: Teatro, Performance e Política).
Proc. nº 10917 - Direito de Família na contemporaneidade: história, princípios e perspectivas (Parte 1)
(Projeto: Diálogos de Direito Civil e Empresarial). Proc. nº 10918 - Direito de Família na
contemporaneidade: história, princípios e perspectivas (Parte 2) (Projeto: Diálogos de Direito Civil e
Empresarial). Proc. nº 10736 - Enlace entre Arte e Direito Penal (Projeto: Por dentro do Direito)
Comissão de Graduação - Projetos (09): Proc. nº 3581 - Liga Acadêmica de Otorrinolaringologia
LAORL. Proc. nº 3558 - Liga Acadêmica de Alergologia e Imunologia Clínica. Proc. nº 3107 -
LABOHETEC - Laboratório de Estudos da Ocupação Humana e Tecnologia. Proc. nº 3672 - Introdução
ao Software R para o Ensino da Estatística. Proc. nº 3622 - Estudo de conceitos no campo das artes da
cena. Proc. nº 3657 - Elaboração de material didático para o ensino da Topografia no contexto remoto.
Proc. nº 3676 - Curso: Medidas de bloqueio no enfrentamento ao COVID. Proc. nº 3698 - Seminários
LaFiCardio. Proc. nº 3642 - Mini-curso Construindo um currículo para as aulas de música. Comissão de
Pesquisa e Pós-Graduação - Ações (06): Proc. nº 11698 - Análise dos processos de adaptação ao
contexto online (Projeto: Dança no Bairro). Proc. nº 11729 - Mapeamento de estudos e propostas
artísticas sobre artes cênicas e primeira infância (Projeto: Artes cênicas e primeira infância: brincar,
imaginar, criar). Proc. nº 11831 - Documentar o patrimônio arquitetônico do centro histórico da cidade -
Módulo 1 (Projeto: Inventário do Patrimônio Arquitetônico da cidade de Herval, Rio Grande do Sul –
Brasil). Proc. nº 11832 - Estudar o contexto histórico de formação da cidade - Módulo 1 (Projeto:
Inventário do Patrimônio Arquitetônico da cidade de Herval, Rio Grande do Sul – Brasil). Proc. nº
11606 - Caracterizar matérias-primas de origem vegetal provenientes de empresas da região sul (Projeto:
Desenvolvimento de materiais compósitos de base vegetal). Proc. nº 11833 - Conhecer e atribuir valores
a importância dos conjuntos estudados - Módulo 1 (Projeto: Inventário do Patrimônio Arquitetônico da
cidade de Herval, Rio Grande do Sul – Brasil). Comissão de Pesquisa e Pós-Graduação - Projetos (12):
Proc. nº 3582 - P2M - Projeto Campos Maduros e Marginais (2020-2024). Proc. nº 3710 - Efeitos do
treinamento aeróbio realizados em diferentes meios sobre a percepção de fadiga, aptidão física, saúde
mental e qualidade de vida de mulheres sobreviventes do câncer de mama: Um ensaio clínico
randomizado. Proc. nº 3670 - Avaliação Clínica, Zootécnica e Imunológica de bezerras da raça Holandês
com ou sem falhas na transferência de imunidade passiva. Proc. nº 3601 - Desenvolvimento de métodos
analíticos para avaliação da concentração total e fração bioacessível de elementos essenciais e
potencialmente tóxicos por MIP OES em frutas cultivadas no RS. Proc. nº 3679 - As Consequências da
Pandemia do Covid-19 na Vida das Crianças, Adolescentes e Famílias: Usuárias dos Serviços de
Atendimento do Departamento Materno-Infantil da UFPel-Pelotas-RS. Proc. nº 3563 - Atividade
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antimicrobiana, antioxidante, anti-inflamatória e sinérgica de óleos essenciais e de seus constituintes
majoritários frente à Candida albicans e Pseudomonas aeroginosa P01 em biofilme formado em material
médico hospitalar. Proc. nº 3709  - Suplementação Luminosa com LED para a produção de flores e
hortaliças. Proc. nº 3633 - Terminologia da Conservação de bens culturais. Proc. nº 3697 - Unidade
móvel geradora de energia solar para propriedades da agricultura familiar. Proc. nº 3669 - Uso de um
Imunomodulador para a Prevenção de Doenças Respiratórias em Terneiras da Raça Holandês. Proc. nº
3630 - Uso Energético de Resíduos de Poda de Nogueira-Pecan. Proc. nº 3705 - Staphylococcus
multirresistente: Fontes animal, ambiental e humana para o leite. Item 07. PROCESSOS APROVADOS
“AD REFERENDUM” PARA SEREM HOMOLOGADOS. A conselheira Fátima Cossio relatou a
necessidade de aprovação dos processos, com urgência. Não havendo manifestações, o bloco foi
colocado em regime de votação, sendo homologado, por unanimidade. Proc. nº 23110.024276/2020-93 –
FAT – Oferta dos componentes curriculares e apensamento ao PPC vigente do Curso de Turismo/FAT.
Proc. nº 23110.027473/2020-64 – FaMed – Oferta de componentes curriculares e apensamento ao PPC
do Curso de Medicina. Proc. nº 23110.024992/2020-71 – Acadêmico   FaMed – Recurso ref. À oferta
da disciplina Seminário de Métodos e Práticas Profissionais II: Psicologia e Processos de Prevenção e
Promoção de Saúde/Curso de Psicologia/FaMed – Acad. Paula Borges Moreira. Proc. nº
23110.024995/2020-12 – Acadêmico FaMed – Recurso ref. À oferta da disciplina Seminário de
Métodos e Práticas Profissionais II: Psicologia e Processos de Prevenção e Promoção de Saúde/Curso de
Psicologia/FaMed – Acad. Luise Lopes Pinto. Proc. nº 23110.027816/2020-91 – Acadêmico FAEM –
Recurso ref. à quebra de pré-requisito da disciplina Classificação e Levantamento do Solo/Curso de
Agronomia – Acad. Flávio Roberto Osório. A seguir, o senhor presidente deixou a palavra à disposição
dos conselheiros.  Agradeceu a presença de todos e disse que a partir do dia nove de novembro a quatro
de dezembro estaria em férias. A conselheira Mara Beatriz pediu para fazer declaração de abstenção em
voto: disse que quando haviam feito votação dos itens 3.01 e 3.02 e seguintes, houve problema de alguns
documentos estarem restritos e não pôde analisar. Disse que existia um acordo tático e ético entre as
categorias dos Técnicos e Estudantes, nos Conselhos, sempre tentando qualificar as pautas e quando
existiam assuntos onde havia um desfavorecimento a um técnico ou estudante tinham entendimento de
fazer uma abstenção e isto, com certeza, não era desprestigiar o trabalho dos relatores que fazem um
parecer muito adequadamente, mas era para reforçar este acordo ético. O conselheiro Mário Lúcio
levantou a questão de previsão de início da discussão para calendários 2021, para poderem trabalhar de
forma tranquila. O senhor presidente disse que a preocupação era de todos. Naquela tarde teriam reunião,
com as Prof.ªs Fátima e Úrsula, para tratar das pautas que ficariam para a transição e essa era uma das
pautas. Disse que naquela data começariam a resolver e também o COPLAN estava tratando do tema do
retorno das atividades presenciais e produziria um relatório até o final do mês. Entendiam que era
necessário antecipar algumas ações, tendo em vista que sabiam que um dia as atividades presenciais
retornariam, mas evidentemente as condições para o retorno precisavam estar dadas, ou seja, a UFPel
precisava se preparar e trabalhavam com a data de mais ou menos vinte e um de fevereiro. Até porque
tinham uma combinação com os estudantes de avisar um mês antes do retorno das aulas, para que
pudessem ter um tempo de se preparar.   A conselheira Fátima disse que este era o informe que gostaria de
dar, falando do que já havia sido encaminhado: a PRE havia feito levantamento de quais componentes
ainda precisavam ser ofertados , que equivaliam ao primeiro semestre de 2020, sobretudo em relação às
práticas presenciais, pois tinham um aceno que a partir de fevereiro teríamos possibilidade de ter um
calendário que estavam chamando de híbrido, com atividades ainda remotas, que seriam as teóricas e as
práticas seriam presenciais. Considerando que isto fosse possível, depois das discussões ocorridas no
COPLAN, estavam fazendo levantamento do que não havia sido ofertado, mesmo as práticas, pois muitas
haviam sido adequadas, mas a maioria não foi oferecida. Com este levantamento poderiam visualizar o
que não havia sido ofertado do primeiro semestre de 2020 e poderiam saber o que poderia ser ofertado no
primeiro semestre de 2021. Precisavam ter este cenário para dizer aos Colegiados o que estavam
visualizando com esta organização.  A previsão era de que em dezembro poderiam fazer a solicitação de
oferta de disciplinas no sistema e as matrículas, para poderem tirar férias em janeiro e parte de fevereiro,
para retornarem no final de fevereiro já cm todas atividades organizadas para o próximo calendário.
Naquela data também iriam discutir com o pessoal da transição, mas estavam olhando tudo com
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perspectivas de organização. Disse ainda que haviam agendado par ao dia seguinte a reunião do GT para
discutir a transmissão das reuniões do COCEPE. A conselheira Mara Beatriz disse que todos sabiam que
na semana anterior havia falecido a Sra. Sirley Amaro, que havia sido agraciada com título da UFPel. Era
uma figura simbólica dentro da cultura de Pelotas. Disse ser bonita a consideração em vida. Relatou que
haviam acontecido marchas em homenagem a ela. A cerimônia estava marcada para março, mas pela
pandemia, havia sido cancelada. Acreditava que a Universidade faria uma cerimônia adequada à
magnitude do que isso representava. Tiveram manifestações de outras Instituições que estiveram presentes
no velório.  Questionou sobre o memorando relatando da necessidade de adaptação do período de férias,
mas como a questão não estava sedimentada, pois não estavam com o calendário construído. Solicitou
explicação sobre o lançamento do memorando. O senhor presidente disse que muitos docentes estavam
perguntando sobre o período para marcar férias e haviam pensado que não poderiam retornar logo.
Propuseram que neste período de marcação de férias seria para orientar os docentes que durante as
atividades acadêmicas estivessem na cidade. Foi falha de comunicação, pois não era compulsória. Sem
mais manifestações ou assuntos a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a reunião às dez horas e
dezesseis 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 LUÍS ISAÍAS CENTENO DO
AMARAL, Presidente, em 16/12/2020, às 20:32, 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 ROSEMERI GOMES GONCALVES,
Secretária, Conselho Coordenador do Ensino, da Pesquisa e da
Extensão, em 18/12/2020, às 16:04, 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 1149476 e o código CRC 10FCE632.

Referência: Processo nº 23110.027694/2020-32 SEI nº 1149476
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