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A os dezenove dias do mês de novembro 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 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; Professor Felipe Hermann,
representando a Pró-Reitora de Extensão e Cultura, Professora Flavia Carvalho Chagas, suplente da
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; Professora Márcia Foster Mesko, representante da Área de Ciências Exatas e Tecnologia;
Professora Adriana Lourenço da Silva, suplente da representante da Área de Ciências da Saúde e
Biológicas; Professor Fabrício Pereira Harter, suplente da representante do Conselho Universitário;
Senhor Gabriel Afonso Martins, suplente da representante dos Técnico-Administrativos  e Senhor
Matheus Cruz, representante dos Técnico-Administrativos. Não compareceram os conselheiros;
Professor Luís Isaías Centeno do Amaral, Vice-Reitor, por estar em férias; 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 dando bom
dia a colocou em votação a ordem do dia, que foi aprovada por unanimidade. De imediato deu início à
análise do primeiro ponto da pauta. Item 01. ATA COCEPE Nº 20/2020. Ata aprovada, com 01 (uma)
abstenção. De pronto o senhor presidente passou à análise do Item 02. PROFESSOR SUBSTITUTO –
APROVEITAMENTO. PROCESSO Nº 23110.024936/2020-36 - Bach. Em Química Forense/ CCQFA
- Solicitação de Aproveitamento de candidato classificado em Processo Seletivo –  Edital COODEC nº
20/2019 - Processo nº 23110.021498/2019-11 (Vaga: Licença-Maternidade da Prof.ª Carla de Andrade
Hartwig). A Assessora Taís Ulrich relatou o pedido de aproveitamento, para a Área de Química Forense.
Disse que, segundo o NUMOV, tem candidato apto a ser aproveitado e o Edital estava vigente. O
COCEPE fez observação de que atualmente, pela suspensão do calendário acadêmico, não estavam
nomeando professores substitutos e questionou o CCQFA o motivo para a solicitação. Se comprovada a
necessidade, fossem encaminhadas as listas dos professores que ministraram a disciplina nos últimos dois
anos. O CCQFA se manifestou, mantendo o pedido de aproveitamento, pois a docente em afastamento é
a única professora a ministrar a disciplina e a gravidez era de alto risco, podendo se afastar antes do tempo
previsto (quatro de dezembro). O COCEPE aprovou o aproveitamento. Dando sequência à ordem do dia,
passou ao Item 03. COMISSÃO DE GRADUAÇÃO – CG. Primeiramente o senhor presidente fez a
votação dos itens que receberam parecer favorável da Comissão: 3.09 a 3.62 – aprovados em bloco. Em
relação aos dois processos a seguir, o COCEPE tomou ciência do atendimento aos pedidos, não havendo
necessidade de análise. Proc. nº 23110.024631/2020-24 - Acadêmico FaMed - Recurso ref. a Estágio
Obrigatório – Acadêmicos formandos – Curso de Psicologia. Proc. nº 23110.027187/2020-07 -
Acadêmico CEng - Recurso ref. à matrícula TCC – Acad. Pollyana Silva Araujo - Curso de Engenharia
de Produção. Os quatro processos a seguir, com parecer desfavorável, tiveram homologados estes
pareceres, em bloco. Proc. nº 23110.026562/2020-93 - Acadêmico FaMed - Recurso ref. à Oferta de
Disciplina – Acad. Maria Susana Muniz Zorzanello – Curso de Psicologia. Proc. 
nº 23110.026368/2020-16 - Acadêmico FaMed - Recurso ref. à Oferta de Disciplina – Acad. Tatiele
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Schneide – Curso de Psicologia. Proc. nº 23110.026096/2020-46 - Acadêmico FaMed - Recurso ref. à
Oferta de Disciplina – Acad. Geisse Abel – Curso de Psicologia. Proc. nº 23110.025634/2020-85 -
Acadêmico IFM - Recurso ref. à Oferta da Disciplina – Acads. do Curso de Meteorologia e Matemática.
A relatora explicou que a disciplina é do IFM, que não ofertou em modo remoto, justificando. A CG
acatou o despacho do Colegiado. Os dois processos a seguir, com parecer de deferimento parcial, foram
aprovados pelo COCEPE, da seguinte forma: Proc. nº 23110.020087/2020-41 - Externo CRInter -
Recurso ref. ao Pedido de Revalidação de Diploma de Graduação da requerente MARÍA LAURA
STABACH – Plataforma Carolina Bori 00634.1.18938/10-2019 – Área: Psicologia. O COCEPE
aprovou o Parecer (1122191) da Conselheira, Relatora do COCEPE, Prof.ª Maria de Fátima Cóssio, que
defere parcialmente o recurso de MARIA LAURA STABACH, referente ao Pedido de Revalidação de
Diploma de Graduação, na Área de Psicologia, registrado na Plataforma Carolina Bori nº
00634.1.18938/10-2019, pois resta a divergência de carga horária que, por ser significativa, um total de
544 horas em relação ao mínimo exigido pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de
Psicologia no Brasil, deve a requerente complementar os estudos nas seguinte áreas:  Processos de Gestão
e Processos Clínicos. Proc. nº 23110.030296/2020-01 - Externo CRInter - Pedido de Revalidação de
Diploma de Graduação do requerente Edmilson de Jesus Benevenuto Pereira - Área- Engenharia
Geológica - Plataforma Carolina Bori - nº 00634.1.24718/05-2020. O COCEPE aprovou o Parecer
(1115541) da Conselheira, Relatora do COCEPE, Prof.ª Maria de Fátima Cóssio, deferindo parcialmente
o Pedido de Revalidação de Diploma de Graduação de EDMILSON DE JESUS BENEVENUTO
PEREIRA, na Área de Engenharia Geológica, registrado na Plataforma Carolina Bori com o nº
00634.1.24718/05-2020, pois, em concordância com o parecer da Comissão Avaliadora (1115540),
concluiu que a formação acadêmica do requerente é insuficiente para obtenção da titulação requerida, de
acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais. Indica-se, portanto, a complementação de estudos, no
Curso de Engenharia Geológica da UFPel, nas seguintes disciplinas: Geoquímica (15000123),
Prospecção Geoquímica (15000159), Paleontologia (15000112) e Depósitos Minerais (15000152). O
Conselho solicitou o retorno do presente Processo SEI, após cumprida as exigências por parte do
requerente, para a homologação final do pedido. Os demais processos, todos com parecer favorável da
Comissão, foram aprovados em bloco pelo Conselho: Proc. nº 23110.025488/2020-98 - Coleg. Curso
Medicina/FaMed - Oferta em Regime Concentrado da disciplina de Embriologia (1094309) / IB. Proc.
nº 23110.026699/2020-48 - Acadêmico ICH - Recurso ref. à realização de disciplina em Regime
Concentrado – Acad. Miguel Caldas. Proc. nº 23110.028686/2020-11 - Acadêmico IFM -
Requerimento de Regime Concentrado da disc Iniciação a Pesquisa no Ensino da Matemática (IPEM)-
Acad. Ana Carolina Barboza de Oliveira - Curso de Lic. em Matemática Noturno. Proc. nº
23110.032206/2018-94 – CA - Projeto Pedagógico do Curso de Teatro Licenciatura. Proc. nº
23110.028081/2020-12 - CCQFA - Documentos referentes à realização de disciplinas práticas de forma
remota, que serão apensados ao PPC do Curso de Alimentos e enviados à SERES. Proc. nº
23110.028226/2020-85 - CCQFA - Documentos referentes à realização de disciplinas práticas de forma
remota, que serão apensados ao PPC do Curso de Química de Alimentos e enviados à SERES. Proc. nº
23110.029349/2020-33 - CCQFA - Documentos referentes à realização de disciplinas práticas de forma
remota, que serão apensados ao PPC do Curso de Farmácia e enviados à SERES. Proc. nº
23110.028112/2020-35 - CDTEC - Documentos referentes à realização de disciplinas práticas de forma
remota, que serão apensados ao PPC do Curso de Biotecnologia e enviados à SERES. Proc. nº
23110.028555/2020-26 - CDTEC - Documentos referentes à realização de disciplinas práticas de forma
remota, que serão apensados ao PPC do Curso de Engenharia Hídrica e enviados à SERES. Proc. nº
23110.028627/2020-35 – CDTEC - Documentos referentes à realização de disciplinas práticas de forma
remota, que serão apensados ao PPC do Curso Engenharia de Materiais e enviados à SERES. Proc. nº
23110.028099/2020-14 - CLC - Documentos referentes à realização de disciplinas práticas de forma
remota, que serão apensados ao PPC do Curso de Letras - Português e enviados à SERES. Proc. nº
23110.029313/2020-50 - CLC - Documentos referentes à realização de disciplinas práticas de forma
remota, que serão apensados ao PPC do Curso de Letras - Tradução Espanhol-Português e enviados à
SERES.
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Proc. nº 23110.027964/2020-13 – CENG - Documentos referentes à realização de disciplinas práticas de
forma remota, que serão apensados ao PPC Curso de Engenharia Agrícola e enviados à SERES. Proc. nº
23110.027709/2020-62 - 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 23110.027658/2020-79 - CENG - Documentos referentes à realização de disciplinas práticas de
forma remota, que serão apensados ao PPC do Curso de Engenharia Industrial Madeireira e enviados à
SERES. Proc. nº 23110.028299/2020-77 - CENG - Documentos referentes à realização de disciplinas
práticas de forma remota, que serão apensados ao PPC do Curso de Engenharia de Produção e enviados à
SERES. Proc. nº 23110.022850/2020-79 - CENG - Documentos referentes à realização de disciplinas
práticas de forma remota, que serão apensados ao PPC do Curso de Engenharia de Produção e enviados à
SERES. Proc. nº 23110.028605/2020-75 - ESEF - Documentos referentes à realização de disciplinas
práticas de forma remota, que serão apensados ao PPC do Curso Educação Física de e enviados à
SERES. Proc. nº 23110.028419/2020-36 - FAEM - Documentos referentes à realização de disciplinas
práticas de forma remota, que serão apensados ao PPC do Curso de Zootecnia e enviados à SERES.
Proc. nº 23110.029308/2020-47 - FE - Documentos referentes à realização de disciplinas práticas de
forma remota, que serão apensados ao PPC do Curso de Enfermagem e enviados à SERES. Proc. nº
23110.027578/2020-13 - FaMed - Documentos referentes à realização de disciplinas práticas de forma
remota, que serão apensados ao PPC do Curso de Psicologia e enviados à SERES. Proc. nº
23110.028325/2020-67 - IFM - Documentos referentes à realização de disciplinas práticas de forma
remota, que serão apensados ao PPC do Curso de Matemática e enviados à SERES. Proc. nº
23110.029533/2020-83 - IFM - Documentos referentes à realização de disciplinas práticas de forma
remota, que serão apensados ao PPC do Curso de Matemática Noturno e enviados à SERES. Proc. nº
23110.028250/2020-14 - CCQFA - Justificativa Ofertas e Não-ofertas 2020/1 no novo calendário remoto
- Coleg. Curso de Química de Alimentos. Proc. nº 23110.028342/2020-02 - CCQFA - Justificativa
Ofertas e Não-ofertas 2020/1 no novo calendário remoto – Coleg.do Curso Química. Proc. nº
23110.029571/2020-36 - CENG - Justificativa Ofertas e Não-ofertas 2020/1 no novo calendário remoto -
Cursos do CEng. Proc. nº 23110.024631/2020-24 - FN - Justificativa Ofertas e Não-ofertas 2020/1 no
novo calendário remoto – Coleg. do Curso de Gastronomia. Proc. nº 23110.023811/2020-99 - ICH -
Justificativa Ofertas e Não-ofertas 2020/1 no novo calendário remoto – Coleg. do Curso Museologia.
Proc. nº 23110.028834/2020-90 - CENG - Relatório Final do Projeto de Ensino: Ensino Grupo virtual
de estudos de Equações Diferenciais. Proc. nº 23110.030112/2020-03 - CLC - Relatório Final do
Projeto de Ensino: Contribuições da sociolinguistas para o ensino da Língua Portuguesa. Proc. nº
23110.023624/2020-13 – CLC - Relatório Final do Projeto de Ensino: Estudos Dirigidos: recepção e
produção escrita em Língua Inglesa. Proc. nº 23110.028818/2020-05 - CLC - Relatório Final do Projeto
de Ensino: Ortografía de la Lengua Española: nivel intermédio. Proc. nº 23110.028811/2020-85 - CLC -
Relatório Final do Projeto de Ensino: O ensino das habilidades de recepção e de produção oral através de
recursos. Proc. nº 23110.028803/2020-39 - CLC - Relatório Final do Projeto de Ensino: Docência e
Ensino. Proc. nº 23110.028800/2020-03 - CLC - Relatório Final do Projeto de Ensino: Tópicos
especiais de Linguística Aplicada para o ensino do Espanhol. Proc. nº 23110.029975/2020-20 - FD -
Relatório Final do Projeto de Ensino: "LPJ 2 em temáticas". Proc. nº 23110.029974/2020-85 - FD -
Relatório Final do Projeto de Ensino: "Direito das minorias em temáticas". Proc. nº 23110.021242/2020-
47 -FaE - Relatório Final do Projeto de Ensino: Pedagogia Cenários e Carreiras: Pedagogia Hospitalar.
Proc. nº 23110.021590/2020-14 - FaE - Relatório Final do Projeto de Ensino: "(Inter)tempos formativos:
um outro lugar da formação de professores(as)". Proc. nº 23110.028126/2020-59 - FaE - Relatório Final
do Projeto de Ensino: Aula Inaugural 2020/1. Proc. nº 23110.028869/2020-29 - FaE - Relatório Final do
Projeto de Ensino: "Leitura e Compreensão - subsídios para o trabalho na escola". Proc. nº
23110.028863/2020-51 - FaE - Relatório Final do Projeto de Ensino: Fundamentos da Educação
Ambiental. Proc. nº 23110.028860/2020-18 - FaE - Relatório Final do Projeto de Ensino: Ciências da
Natureza na Educação Infantil e nos Anos Iniciais. Proc. nº 23110.028809/2020-14 - FaE - Relatório
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Final do Projeto de Ensino: "O papel do Estado em tempos de pandemia". Proc. nº 23110.028830/2020-
10 - FE - Relatório Final do Projeto de Ensino: Práticas integrativas e complementares ofertadas no
Sistema Único de Saúde. Proc. nº 23110.029784/2020-68 - FE - Relatório Final do Projeto de Ensino: O
cuidado na Atenção Primária à Saúde com ênfase na vigilância em saúde para o enfrentamento de
epidemias/pandemias ". Proc. nº 23110.018568/2020-97 - FE - Relatório Final do Projeto de Ensino:
Sistematização da Assistência de Enfermagem". Proc. nº 23110.024475/2020-00 - IB - Relatório Final
do Projeto de Ensino: Movimentação de saberes: uma construção coletiva de recursos didáticos. Proc. nº
23110.009998/2018-01 - IB - Relatório Final do Projeto de Ensino: "A monitoria como uma prática
cooperativa de ensino. Proc. nº 23110.028886/2020-66 - ICH - Relatório Final do Projeto de Ensino:
Cultura e Patrimônio: debates de temas e conceitos e transposição de saberes". Proc. nº
23110.028116/2020-13 – IFISP - Relatório Final do Projeto de Ensino: Seminários: A economia numa
perspectiva sociológica em tempos de pandemia. Proc. nº 23110.028859/2020-93 – IFM - Relatório
Final do Projeto de Ensino: Videoaulas de Cálculo 1: Limites e Derivadas. Proc. nº 23110.028288/2020-
97 - CEng - Relatório Parcial do Projeto de Ensino: Desenho Aplicado à Engenharia. Proc. nº
23110.030115/2020-39 - PRE - Relatório Parcial do Projeto de Ensino: Programa de Monitoria da
UFPEL. A seguir o senhor presidente passou ao Item 04. COMISSÃO DE PESQUISA E PÓS-
GRADUAÇÃO – CPPG. Proc. nº 23110.023972/2020-82 - CLC - Recurso ref. ao Edital Nº. 49/2020 -
Ana Paula Vieira de Andrade Assumpção. O senhor presidente relatou o caso, dizendo que a solicitação
não havia sido aprovada no processo seletivo. O Projeto foi julgado como não tendo mérito como trabalho
científico para aprovação. A candidata alegou que o Projeto já havia sido aprovado há quatro anos. O
processo foi encaminhado ao Colegiado para manifestação em relação às argumentações da candidata. A
CPPG considerou que as razões apresentadas não cabiam, pois os procedimentos do Colegiado estavam
adequados. Não haveria razões para dar guarida ao recurso. Emitiu parecer desfavorável ao recurso
apresentado junto ao Programa. Parecer aprovado pelo COCEPE. Proc. nº 23110.023027/2020-81 -
CDTec - Recurso ref. à defesa de doutorado – PPGBBIO - Caroline Crespo da Costa. O conselheiro
Luis Filipe Schuch perguntou, para entender o impacto da decisão de aprovar o pedido de
reconhecimento da revista, onde o artigo havia sido publicado. O senhor presidente pediu para a
conselheira Adriana relatar. Esta disse que levou em consideração, primeiramente o ano turbulento que
estávamos passando. Com ito, tanto que a CAPES não publicou novo Qualis, falta de comunicação com
o Governo Federal, que pode ter prejudicado a aluna e ela estava sendo prejudicada, não por falta de
cumprimento às normativas do PPG, mas por erros de terceiros, que estava além do domínio dela.  Em
segundo lugar, disse que havia lido o Regimento do PPG, que não diz, em nenhum momento, que a
revista tenha que estar na Plataforma Sucupira. Diz que a revista tem que estar classificada de B3 para
cima. A revista é B2. A aluna cumpriu com todos os requisitos para a defesa. O senhor presidente fez
relato do processo, dizendo que quando foi analisado pela primeira vez, estavam reunidos ele e o
professor Mário, que analisaram o processo. Fez destaque:  o Programa tem regimento que exige a
necessidade de aprovação do aceite da revista, para que haja a defesa por parte da candidata. A CPPG
encaminhou para o Colegiado uma solicitação para olhar para o processo de maneira diferente,
considerando que o Qualis é um processo que só estará pronto no momento posterior à avaliação
quadrienal. Durante a avaliação poderiam ter processo submetido à Qualis. Por outro lado, a candidata
alegava que a revista se denominava B2. Na realidade a revista não estava qualificada no Qualis como
B@. Estava apenas se declarando qualificada no Qualis. A CPPG colocou que na realidade a candidata
poderia ser induzida ao erro olhando a informação da revista. Outro ponto levantado pela CPPG foio em
relação ao ano conturbado, onde foram suspensas atividades e depois retomadas. Não levram em
consideração o tempo utilizado para fazer a defesa. O Programa continuou dizendo que a candidata não
cumpria, pois a revista não atendia o critério Qualis. O Programa autorizou a defesa, mas condicionou a
emissão do diploma depois que a revista tivesse a classificação da Qualis. A CPPG foi favorável à defesa
da Tese, de acordo com o Colegiado. Neste momento, solicitou que a conselheira Márcia Mesko, por
fazer parte do Colegiado do Curso, se retirasse da sala, para que o Conselho pudesse se manifestar. Com a
saída da conselheira da sala, passou à discussão do caso. Disse que, lendo a condição do Colegiado,
ficava estranho estar condicionada a um momento posterior. A questão era complicada, pois quando se
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fazia a defesa pública, ela sendo aprovada, não sabia se poderiam colocar condicionantes à homologação
do diploma. A avaliação ocorreria em maio de 2021e só poderiam ter a homologação após esta data e
estria condicionada à reclassificação da revista. A conselheira Adriana pediu esclarecimento: em relação à
CAPES, esta exigia que os artigos fossem publicados no nível B3para cima ou era questão do Programa.
O senhor presidente respondeu que era exigência dos Programas. Alguns nem exigiam que o artigo fosse
submetido à publicação. A CAPES não faz exigências. Quem define é o Regimento do Programa. A
conselheira Adriana perguntou se o Programa seria mais prejudicado se a aluna não fizesse a defesa. O
senhor presidente respondeu que o Qualis ainda seria realizado após o quadriênio. Não poderia ser
utilizado como oficial. Disse que o Programa teria uma defesa a menos e a aluna ficaria prejudicada em
relação à progressão funcional. O conselheiro Fabrício disse que não era mais necessário a apresentação
para progressão. O senhor presidente fez a proposta de que a condicionante passasse a não ser
considerada. Se a aluna passasse na defesa, não deveria haver a necessidade da revista ser reclassificada.
O conselheiro Luis Filipe fez a colocação que era legítimo que o Programa tivesse suas posições.
Deveriam considerar a proposta do senhor presidente, se não houve má fé da candidata, houve o
cumprimento do ponto de vista da candidata e da sua orientadora, em relação ao Regimento do Programa.
Deveriam considerar que o prejuízo ao Curso era maior. No âmbito deste Conselho que era maior,
deveriam dar um parecer favorável. O senhor presidente frisou que não estavam desautorizando o
Programa Deveriam colocar o critério de excepcionalidade por causa da pandemia que havia alterado o
próprio processo de avaliação. A seguir, o conselheiro Luiz Filipe fez algumas considerações que
acreditava deveriam constar do encaminhamento do Conselho. Aceitas suas considerações, o COCEPE
aprovou o processo de defesa da candidata e não condicionou a defesa à reclassificação da revista. O
senhor presidente colocou em votação o encaminhamento proposto, sendo este aprovado, por
unanimidade. A partir deste momento, a conselheira Márcia Mesko retornou à sala. Todos os demais
processos, com parecer favorável da Comissão, foram aprovados, em bloco, pelo COCEPE. Proc. nº
23110.029950/2020-26 - Externo CRInter - Pedido Reconhecimento de Diploma de André Ohara -
Doutorado em Fitossanidade, Área de Fitopatologia - Plataforma Carolina Bori - nº 00634.3.24720/05-
2020. Proc. nº 23110.023389/2020-71 - PPGOM ICH - Prestação de Serviço Acadêmico Voluntário da
Prof.ª Livia Madeira Triaca junto ao Programa de Pós-Graduação em Organizações e Mercados
(PPGOM). Proc. nº 23110.020184/2020-34 - PPGEMAT IFM - Prestação de Serviço Acadêmico
Voluntário da Profa.ª Circe Mary Silva da Silva Dynnikov junto ao Programa de Pós-Graduação em
Educação Matemática (PPGEMAT). Proc. nº 23110.052516/2019-14 - PROGRAU FAUrb - Alteração
no Regimento do PROGRAU/UFPel. Proc. nº 23110.010532/2020-65 - Esp_CTS FAEM - Solicitação
para emissão de Diploma - Rosa Liliana Encina Romero. Proc. nº 23110.010484/2020-13 - Esp_CTS
FAEM - Solicitação para emissão de Diploma - Julio Daniel Lobe Solis. Proc. nº 23110.010524/2020-
19 - Esp_CTS FAEM - Solicitação para emissão de Diploma - Miguel David Colman Argana. Proc. nº
23110.010396/2020-11 - Esp_CTS FAEM - Solicitação para emissão de Diploma - Angelina Sanchez
Ramirez. Proc. nº 23110.010530/2020-76 - Esp_CTS FAEM - Solicitação para emissão de Diploma -
Pablo David Arrua Alvarenga. Proc. nº 23110.010534/2020-54 - Esp_CTS FAEM - Solicitação para
emissão de Diploma - Vicente Daniel Bataglia Meier. Proc. nº 23110.010531/2020-11 - Esp_CTS
FAEM - Solicitação para emissão de Diploma - Rodrigo Vazquez Valdez. Proc. nº 23110.010529/2020-
41 - Esp_CTS FAEM - Solicitação para emissão de Diploma - Natalia Carolina Escobar Decoud. Proc.
nº 23110.010519/2020-14 - Esp_CTS FAEM - Solicitação para emissão de Diploma - Maria Pabla
Pizzio. Proc. nº 23110.010516/2020-72 - Esp_CTS FAEM - Solicitação para emissão de Diploma -
Maria Dolores Zarete Arias. Proc. nº 23110.010487/2020-49 - Esp_CTS FAEM - Solicitação para
emissão de Diploma - Maria Belen Ramirez Balbuena. Proc. nº 23110.010400/2020-33 - Esp_CTS
FAEM - Solicitação para emissão de Diploma - Dahiana Maria Ovejero Maldonado. Proc. nº
23110.010394/2020-14 - Esp_CTS FAEM - Solicitação para emissão de Diploma - Ana Haidee Vera
Gomez. Proc. nº 23110.010465/2020-89 - Esp_CTS FAEM - Solicitação para emissão de Diploma -
José Andres Romero Benitez. Proc. nº 23110.010463/2020-90 - Esp_CTS FAEM - Solicitação para
emissão de Diploma - Jorge Ramon Britez Moreira. Proc. nº 23110.010461/2020-09 - Esp_CTS FAEM
- Solicitação para emissão de Diploma - Jane Shirley Duarte Barboza. Proc. nº23110.010459/2020-21
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Esp_- CTS FAEM - Solicitação para emissão de Diploma - Hhugo Ricardo Ovelar Rodriguez. Proc. nº
23110.010457/2020-32 - Esp_CTS FAEM - Solicitação para emissão de Diploma - Gustavo Gimenez
Cespedes. Proc. nº 23110.010454/2020-07 - Esp_CTS FAEM - Solicitação para emissão de Diploma -
Guillermo German Sann Stalle. Proc. nº 23110.010402/2020-22 - Esp_CTS FAEM - Solicitação para
emissão de Diploma - Denise Renosto. Proc. nº 23110.010357/2020-14 - Esp_CTS FAEM -
Solicitação para emissão de Diploma - Agustin Aguirre Troisi. Proc. nº 23110.010366/2020-05 -
Esp_CTS FAEM - Solicitação para emissão de Diploma - Matías Termesana Suburú. Proc. nº
23110.010390/2020-36 - Esp_CTS FAEM - Solicitação para emissão de Diploma - Alexis Ruben
Alvarez Cardozo. Proc. nº 23110.010452/2020-18 - Esp_CTS FAEM - Solicitação para emissão de
Diploma - Diana Danisse Flor Reyes. Proc. nº 23110.010397/2020-58 - Esp_CTS FAEM - Solicitação
para emissão de Diploma - Carlos Ruben Aguilera Villalba. Proc. nº 23110.010360/2020-20 - Esp_CTS
FAEM - Solicitação para emissão de Diploma - Gonzalo Alberto Larrauri Nogueira. Proc. nº
23110.010362/2020-19 - Esp_CTS FAEM - Solicitação para emissão de Diploma - Ignacio Grolero
Garcia. Proc. nº 23110.010365/2020-52 - Esp_CTS FAEM - Solicitação para emissão de Diploma -
Maria Valentina Prudenza Ugartemendia. Proc. nº 23110.010364/2020-16 - Esp_CTS FAEM -
Solicitação para emissão de Diploma - Maria Florencia Maranges Bordabehere. Proc. nº
23110.010368/2020-96 - Esp_CTS FAEM - Solicitação para emissão de Diploma - Rodolfo Matias
Fonseca Platero. Proc. nº 23110.010367/2020-41 - Esp_CTS FAEM - Solicitação para emissão de
Diploma - Maurice Lionel Vidal Piñeyro. Proc. nº 23110.010359/2020-03 - Esp_CTS FAEM -
Solicitação para emissão de Diploma - Gabriel Arenares Repetto. Proc. nº 23110.010363/2020-63 -
Esp_CTS FAEM - Solicitação para emissão de Diploma - Jeronimo José Leániz Ruete. Proc. nº
23110.010361/2020-74 - Esp_CTS FAEM - Solicitação para emissão de Diploma - Gonzalo fFernando
Medina Sena. Proc. nº 23110.010355/2020-17 - Esp_CTS FAEM - Solicitação para emissão de
Diploma - Alfonso Maria Nopitsch Severi. Proc. nº 23110.010358/2020-51 - Esp_CTS FAEM -
Solicitação para emissão de Diploma - Felipe Ruben Bonilla Cedrez. Proc. nº 23110.010356/2020-61 -
Esp_CTS FAEM - Solicitação para emissão de Diploma - Ana Cecilia Faber Diaz. Proc. nº
23110.022118/2020-07 - PPGMACSA FAEM - Criação da Disciplina: Seminários I. Proc. nº
23110.022723/2020-70 - PPGMACSA FAEM - Criação da Disciplina: Dinâmica da Água no Sistema
Solo (DASS). Proc. nº 23110.022117/2020-54 - PPGMACSA FAEM - Criação da Disciplina:
Morfologia, Gênese e Classificação do Solo. Proc. nº 23110.028171/2020-11 - PROGRAU FAURB -
Criação da Disciplina: Simulação de Conforto Ambiental em Espaços Urbanos Abertos. Proc. nº
23110.019846/2020-23 - PPGEMAT IFM - Criação da Disciplina: Educação e Pós-Modernidade:
Estudos em Zygmunt Bauman. Proc. nº 23110.029892/2020-31 - CENG - Relatório Parcial do Projeto
de Pesquisa: Potencial da casca de arroz (Oryza sp) como material alternativo para produção de
nanocompósitos isolan. 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. Proc. nº 23110.030190/2020-08 - FV - Renovação de Projetos de Extensão: Diagnóstico
parasitológico em animais de companhia na região de Pelotas - Rio Grande do Sul, Brasil. Proc. nº
23110.030186/2020-31 - FV - Renovação de Projetos de Extensão: Assessoria técnica em enfermidades
parasitárias, em propriedades rurais no Rio Grande do Sul. 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 12002 - Cine
UFPel Convida - parceria com coletivos (Projeto: Cine UFPel - sala universitária de cinema). Proc. nº
11082 - Criação e atualização das redes sociais do projeto (Projeto: Vacinas e outros imunobiológicos na
prática do Enfermeiro). Proc. nº 11911 - Criação sonora e musical no audiovisual - Conversa online com
Julia Teles e Pedro Santiago (Projeto: Para sair da grande noite: uma abordagem transversal das relações
entre experimentalismo, tecnologias e geopolítica no campo da arte). Proc. nº 11278 - Curso de Aeração
de Grãos (Projeto: Cursos complementares em Engenharia Agrícola). Proc. nº 12012 - Disseminação e
divulgação de obras técnicas, científicas e artísticas (Projeto: Inserção acadêmica na produção, divulgação
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e comunicação de livros e produtos com a marca Linha UFPel). Proc. nº 12034 - Educação Infantil e
Cósmica em Tempos de Pandemia: formação com as professoras do município Capão do Leão (Projeto:
Formação continuada para as professoras e professores da rede pública municipal do Capão do Leão:
planejamento e organização do ciclo de alfabetização). Proc. nº 11873 - Erastóstenes na nossa vida
(Projeto: Matemática a toda hora e em qualquer lugar). Proc. nº 12010 - Manutenção e ampliação da
Linha UFPel (Projeto: Inserção acadêmica na produção, divulgação e comunicação de livros e produtos
com a marca Linha UFPel). Proc. nº 11650 - Oficina Fotografia Urbana (Projeto: Da Arquitetura Ociosa
ao Urbanismo Interativo). Proc. nº 12008 - Participação em eventos internos e externos à Universidade
(Projeto: Inserção acadêmica na produção, divulgação e comunicação de livros e produtos com a marca
Linha UFPel). Proc. nº 12053 - Perspectivas para a Indústria de Alimentos (Projeto: Diálogos e vivências
em química de alimentos). Proc. nº 11902 - Prática de meditação para o enfrentamento da pandemia
(MeditAção) (Projeto: Práticas integrativas e complementares na rede de atenção em saúde). Proc. nº
11903 - Produção e divulgação de materiais sobre PICs nas redes sociais do projeto de extensão (Projeto:
Práticas integrativas e complementares na rede de atenção em saúde). Proc. nº 11916 - Reprodução de
fêmeas de Primatas Neotropicais (Projeto: REPPETs). Proc. nº 12055 - Tecitura: Encontro de vozes que
leem dramaturgia ("Ano novo, vida nova") (Projeto: Leituras compartilhadas: práticas de leitura e escuta
de dramaturgias).  Comissão de Extensão – Projetos (11): Proc. nº 3795 - Capacitação de recursos
humanos no uso de tecnologias da reprodução em bovinos. Proc. nº 2188 - Caravana NUPEEC. Proc.
nº 3738 - Diálogos jurídicos com os Egressos da Faculdade de Direito: Transformações e Reformas do
Estado Brasileiro. Proc. nº 3515 - Francofonia em debate: língua, literatura, cultura, artes. Proc. nº 3346 -
I ciclo de Lives NAURB - "Compromisso com a moradia e a cidade". Proc. nº 3318 - Práticas de
Extensão Universitária nos cursos de Química da UFPEL. Proc. nº 3324 - Projeto LADOPAR: Ensino,
Pesquisa e Extensão. Proc. nº 2682 - Projeto Solos. Proc. nº 3767 - Selo De Biossegurança Costa Doce.
Proc. nº 3196 - Tempos de pandemia e seus impactos: diálogos e conversações em Filosofia da
Educação. Proc. nº 3545 - Treinamento de Boas Práticas de Fabricação (BPF). Comissão de Pesquisa e
Pós-Graduação - Ações (06): Proc. nº 11808 - A história dos ursos pandas contada por um saxofonista
que tem uma namorada que mora em Frankfurt, de Matéi Visniec (leitura dramática virtual) (Projeto:
Leituras do drama contemporâneo). Proc. nº 11647 - Análise dos dados (Projeto: UFPel Talks). Proc. nº
11797 - Conversa Dramática: Diones Camargo (Projeto: Leituras do drama contemporâneo). Proc. nº
11761 - Leituras, memórias e afetos (Projeto: Leituras do drama contemporâneo). Proc. nº 11896 -
Levantamento bibliográfico e revisão da literatura (Projeto: Governança de águas: bacias hidrográficas
transfronteiriças). Proc. nº 11929 - Podcast Leituras do drama contemporâneo (2020) (Projeto: Leituras
do drama contemporâneo). Comissão de Pesquisa e Pós-Graduação - Projetos (20): Proc. nº 3785 -
Aplicação da Loop-mediated isothermal amplification (LAMP) na agricultura: uma técnica rápida e
eficiente para identificação de patógenos e pragas. Proc. nº 3714 - Associação prospectiva entre consumo
de açúcar e cárie na primeira infância. Proc. nº 3164 - A Teoria do Estado na obra de Michael Oakeshott.
Proc. nº 3717 - Atividade in vitro de extratos de macrofungos sobre Pythium insidiosum. Proc. nº 3791 -
Avaliação morfométrica de éguas gestantes - desenvolvimento de novos métodos. Proc. nº 3262 -
Caracterização da ação do sistema endocanabinóide sobre a função do oviduto em fêmeas suínas. Proc.
nº 3667 - Competitividade de Destinos Turísticos: proposta e validação de um modelo de mensuração.
Proc. nº 3784 - Cruzamento de raças bovinas sobre característica resistência parasitária de bovinos de
corte: avaliação dos efeitos diretos, maternos e heteróticos de Angus, cruza Caracu x Angus, Hereford,
Nelore e cruzas. Proc. nº 3724 - Desenvolvimento do Capim-Sudão por meio de análise numérica em
diferentes épocas de semeadura. Proc. nº 3722 - Ensaios em laboratório de dosadores pneumáticos
operando em condução forçada para análises de efeito de velocidade. Proc. nº 3759 - Estéticas da
resistência. Proc. nº 3715 - Estimativa de horas de frio no sul do Rio Grande do Sul. Proc. nº 3257 -
Extensão na ESEF/UFPEL: Voz da comunidade. Proc. nº 3798 - Impactos da pandemia da COVID-19
sobre a publicação e editoração científica: desigualdades de gênero e raça. Proc. nº 3576 - Investigações
sobre o Ensino de Gestão Ambiental nos Cursos Superiores. Proc. nº 3718 - Metacognição e Pensamento
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Crítico no Aprendizado de Linguística.  Proc. nº 3797 - Ocorrência de infecção por Sars-CoV-2 e fatores
associados em um município do Rio Grande do Sul. Proc. nº 3716 - Prevalência de Infecções
oportunistas em pacientes vivendo com HIV/AIDS, em um Serviço de Referência no Sul do Brasil. Proc.
nº 3588 - Síntese e Reconhecimento Quiral de Compostos Bioativos. Proc. nº 3520 - Valorização do
resíduo da colheita de Ilex paraguariensis através da aplicação em alimentos. A seguir, o senhor presidente
agradeceu a todos pela presença e deixou a palavra à disposição, para informes ou manifestações por parte
dos conselheiros. Relatou que na semana seguinte teriam a SIIEPE de forma completamente on line,
assuntos interessantes que estariam sendo discutidos e com palestrantes altamente qualificados e teriam um
espaço para verem a criatividade dos discentes, na medida em que tiveram que modificar a forma de
apresentação de seus trabalhos. Teriam novas formas de comunicação.  Convidou todos a participar e
divulgar. Disse ainda que na semana anterior, no UFPel Tallks, houve discussão sobre a pandemia. A
saúde mental dos alunos havia melhorado muito, quando tiveram que se adaptar ao novo calendário
remoto. Já a saúde mental dos docentes e Técnico-Administrativos ficou pior, por ter que se adaptarem ao
novo sistema de trabalho e uma carga horária muito maior. Falou sobre a Portaria de trabalho remoto que
seria prorrogada de quinze em quinze dias. Havia necessidade de manutenção de cuidado neste momento,
pelo aumento de casos e internações pelo COVIC. A Assessora Taís disse que o cronograma de reuniões
havia ficado modificado para os dias dez e dezessete de dezembro. A conselheira Fátima disse que seria
difícil realizar a reunião do dia dezessete, visto precisarem enviar a proposta de minuta do novo
calendário. Poderiam discutir na reunião do dia dez. A Assessora Taís respondeu que talvez fosse
chamada reunião posterior ao dia dezessete, específica para o calendário.  O conselheiro Luis Filipe disse
que queria registrar que era bom que os conselheiros revisassem o Diário Oficial do dia dezoito de
novembro, que tratava sobre Portaria nº 983, falando de alteração de carga horária docente. A princípio o
que dava para entender que era somente para os Institutos federais, mas balizava como 14 horas de
trabalho para os docentes. Disse que abria caminho para um futuro próximo chegar à Educação Superior.
O senhor presidente falou que tivemos a aprovação de mais um Programa de Pós-Graduação da
Universidade – Programa Multicêntrico em Ciências Fisiológicas. Passou a ser aceita como mais um dos
componentes desta rede que funciona. Passamos a ter o quadragésimo oitavo Programa de PG, vinculado
ao Instituto de Biologia. Importante para o desenvolvimento da Ciência e a Área de Fisiologia. Disse que
estávamos no aguardo da nomeação do novo Reitor eleito na Universidade e o mais provável seria que
isso acontecesse até a segunda semana de dezembro. Era uma apreensão muito grande pois não vinham
vendo respeito à questão do desejo da Comunidade. A conselheira Márcia Mesko disse que queria
destacar a notícia da revista Plus Biologic, onde treze pesquisadores da UFPel, foram citados como os
dois por cento mais influentes do mundo. Parabenizou os colegas, entre eles estava o Prof. Flavio
Demarco e disse que era uma distinção para nossa Instituição e se sentia honrada em ter estes
pesquisadores junto conosco na UFPel. O senhor presidente agradeceu a lembrança e disse que deveria
ter falado, pois era importante estacar que eram treze pesquisadores e era importante destacar, e até pela
própria consolidação da Área, que estes eram da Área das Agrárias e Saúde (nove pesquisadores da
Epidemiologia, dois da Faculdade de Odontologia, dois da Área de Ciência e Tecnologia de Alimentos –
na Área de Agrárias e um da Educação Física). Isto era motivo de muito orgulho para a UFPel e teriam
mais motivos de orgulho, pois a Companhia Brasileira de Mineração e Metalurgia - CBMM havia
oferecido prêmio especial em 2020 para uma Área de Ciência e uma Área de Tecnologia, que premiou
dois pesquisadores mais destacados do Brasil. O Professor Cesar Victora havia sido premiado na Área de
Ciências. Relatou que havia saído um relatório da Clari Vents, que faz toda a análise bibliométrica
mundial, com um por cento de pesquisadores mais influentes do mundo. Nesta lista (6000), temos
dezenove brasileiros e destes, três são da UFPel (Cesar Victora, Fernando Barros e Pedro Hallal). Este
também era um motivo de orgulho muito grande, pois dos pesquisadores brasileiros, basicamente vinte
por cento eram pesquisadores da UFPel. Sem mais manifestações ou assuntos a tratar, o senhor presidente
deu por encerrada a reunião às dez horas e cinquenta e um 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 FLAVIO FERNANDO DEMARCO,
Pró-Reitor, Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, em
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18/12/2020, às 19:35, 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 1152994 e o código CRC 05429FFE.

Referência: Processo nº 23110.031379/2020-18 SEI nº 1152994
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