
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

ATA NÚMERO 02/2020

Aos três dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, com início às oito horas e trinta minutos,
de forma web conferência, realizou-se sessão ordinária do Conselho Universitário - CONSUN da
Universidade Federal de Pelotas, convocada e presidida pelo Professor Pedro Rodrigues Curi Hallal,
Reitor, com a participação dos seguintes conselheiros: Luís Isaías Centeno do Amaral, Vice-Reitor;
Eduardo Merino, Diretor da Escola Superior de Educação Física; Mauricio Couto Polidori, Diretor da
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo;  Oscar José Echenique Magalhães, Diretor da Faculdade de
Direito; Isabel Cristina Rosa Barros Rasia, Diretora da Faculdade de Administração e Turismo; 
Alvaro Luiz Moreira Hypólito, Diretor da Faculdade de Educação; Valéria Cristina Christello
Coimbra, Diretora da Faculdade de Enfermagem; Fabrício Pereira Härter, Diretor da Faculdade de
Meteorologia; Marcelo Fernandes Capilheira, Diretor da Faculdade de Medicina;  Letícia
Mascarenhas Pereira, Vice-Diretora da Faculdade de Nutrição;  Evandro Piva, Diretor da Faculdade
de Odontologia; Gilberto D’Ávila Vargas, Diretor da Faculdade de Veterinária; Luiz Fernando
Minello, Diretor do Instituto de Biologia; Sebastião Peres, Diretor do Instituto de Ciências Humanas;
Rui Carlos Zambiasi, Diretor do Centro de Ciências Químicas, Farmacêuticas e de Alimentos; Tiago
Veiras Collares, Diretor do Centro de Desenvolvimento Tecnológico; Aline Ribeiro Paliga, Diretora
Adjunta do Centro das Engenharias;  Jabr Husssein Deeb Haj Omar, Diretor  do Centro de Integração
do MERCOSUL; Nadia Cruz Senna, Vice-Diretora do Centro de Artes; Lucia Maria Vaz Peres,
representante dos Professores Titulares; Isabella Ferreira Mozzillo, suplente do representante dos
Professores Titulares; Lucio André de Oliveira Fernandes, suplente da representante dos Professores
Associados; Luciano Volcan Agostini, representante dos Professores Associados; César Dalmolin
Bergoli, representante dos Professores Adjuntos; Lui Nörmberg, representante dos Professores
Adjuntos; Rômulo Henrique Batita de Farias, representante dos Professores Assistentes; Larissa Dall
Agnol da Silva, representante dos Professores Assistentes; Eugênia Antunes Dias, representante dos
Professores Auxiliares; Gabrielito Rauter Menezes, representante dos Professores Auxiliares; Fabiana
Kömmling Seixas, representante dos Coordenadores de Cursos de Pós-Graduação; Gustavo Maia
Souza, representante dos Coordenadores de Cursos de Pós-Graduação; Tatiana Pereira Cenci,
representante dos Coordenadores de Cursos de Pós-Graduação; Javier Eduardo Silveira Luzardo,
suplente da representante dos Coordenadores de Cursos de Graduação(Humanas); Andrea Cristiane
Kahmann, representante dos Coordenadores de Cursos de Graduação (Humanas); Zayanna Cristine
Loppes Lindoso, suplente da representante dos Coordenadores de Cursos de Graduação (Vida); Marina
Peres Bainy, representante dos Coordenadores de Cursos de Graduação (Vida); Amanda Dantas de
Oliveira, suplente da representante dos Coordenadores de Cursos de Graduação (Exatas); Sigmar de
Lima, representante dos Coordenadores de Cursos de Graduação (Exatas); Maria Manuela Alves
Garcia, representante dos Docentes Aposentados; Luis Filipe Damé Schuch, representante do
COCEPE; Silvana de Fátima Bojanoski, representante do COCEPE; Douglas Rafael Antunes Ortiz
Duarte, representante discente;  Rogéria Aparecida Garcia,  Renata Vieira Rodrigues Severo
(suplente), Morgan Yuri Oliveira Teles Machado, Mateus Ávila Tavares,   e Arlete Araújo de
Albuquerque (suplente), representantes do Pessoal Técnico-Administrativos e Albio Ferreira da
Costa, representante dos Servidores Técnico-Administrativos Inativos. Não compareceram os
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conselheiros: Dirceu Agostineto, Diretor da Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel; Willian Silva
Barros, Diretor do Instituto de Física e Matemática;  Vanessa Doumid Damasceno, Diretora do Centro
de Letras e Comunicação; João Francisco Nascimento Hobuss, Diretor do Instituto de Filosofia,
Sociologia e Política;  Ana Carolina Issler Ferreira Kessler, representante Comunitária; Jacques
Adolphe Gastão Reydams, representante Comunitário; Miguel Medina Júnior, representante
Comunitário; Hullifas Lopes Nogueira, Augusto Martins de Ávila, Tony de Siqueira Sechi, Bibiana
Lauz Terra Mendes, Hugo Carlos Bolzon Gonzalez e Lucas Ferreira Santos Melo, representantes
discentes; Liliane Griepp, João Carlos Roedel Hirdes, representantes do Pessoal Técnico-
Administrativos. Com a confirmação de quórum, o senhor presidente deu início à reunião solicitando que
todos os conselheiros desligassem seus microfones, para que não houvesse interferências nas falas dos
demais. De pronto passou aos informes, declarando que seriam um pouco extensos. Item 01 – Informes:
1) O senhor presidente relatou que alguns conselheiros haviam perguntado o porquê da Ata 01/2020 não
estar na pauta. Lembrou que todos já haviam aprovado a mesma, quando assinaram na época de sua
redação, para que fosse enviada imediatamente à Brasília. Eventuais alterações solicitadas seriam
providenciadas pela secretaria 2) Fez menções de pêsames da Universidade sobre o falecimento da Prof.ª
Vania Brauner, referência na Área de Formação de Professores e o falecimento da Mestra Griô Sirely
Amaro, que recebeu Menção Honrosa, sugerida pela Prof.ª Denise Bussoletti. Explicou que haveria
cerimônia d entrega do título. Deixou sentimentos às duas passagens. 3) Falou do debate que acontecera
na tarde/noite do dia 02 de novembro, com candidatos à Prefeitura de Pelotas. Disse que este funcionou
muito bem, com muitas presenças (2.000), vídeo no Facebock, com 14000 visualizações e que este fora
transmitido também pela TV Câmara. 4) Relatou que havia sido enviado para Brasília todo o material com
a Lista Tríplice. Agradeceu a todos pela agilidade para assinatura da Ata da Reunião. Ressaltou, para
registrar na Ata, que entre os materiais era obrigatório que todos os três nomes assinassem documento
informando que caso um dos três nomes fosse nomeado, aceitariam a nomeação. Lembrou que em outras
eleições todos tinham assinado o mesmo documento. 5) Rapidamente fez relato sobre vídeo gravado na
semana anterior sobre Portaria que prorrogava o trabalho remoto por dez dias e ficaria sendo prorrogado
por tempo mais curto. As pessoas pensavam que retornariam ao trabalho presencial no dia onze de
novembro, mas outra Portaria seria emitida. Não exporia os colegas a situações insalubres. 6) Frisou as
solicitações feitas nas últimas reuniões em relação à transmissão das reuniões, que já havia sido passada à
equipe da Coordenadoria de Comunicação Social, desde a última reunião do CONSUN. Houve
solicitação de participação dos suplentes, que não foi encaminhada, por não estar prevista no Regimento.
Outros solicitaram para disponibilizar lista dos seus representados e isto estava sendo providenciado pela
PROGIC, para que houvesse disparo direto entre representantes. 7) Informou sobre resultado da eleição
para Direção da Faculdade de Educação, que ocorrera nestes últimos dias, concluída na semana anterior.
Eleito o Prof. Álvaro Luiz Moreira Hypólito como Diretor e Aline Accorssi, como Vice-Diretora. Deu
parabéns pela eleição democrática. Respondeu à pergunta da Prof.ª Isabel, se teriam reunião para tratar de
carga horária docente e outros assuntos. Disse que outros assuntos estavam na pauta da próxima reunião,
que ocorreria logo. Entre eles o assunto que o conselheiro Álvaro queria incluir nesta reunião, que
precisava pela Comissão de Legislação e Normas - CLN, que seria recomposta na presente reunião. 8)
Relatou que a Fundação de Apoio Universitário – FAU, fazia um trabalho para a Justiça Federal, de
aquisição de Medicamentos Oncológicos com recursos repassados pela Justiça, para pacientes que entram
na Justiça para conseguir estes medicamentos. Aconteceu que na semana retrasada a FAU concluiu um
processo de auditoria e foi constatado que entre os anos de 2010 e 2014 houve o emprego de tais recursos
para pagamento de outras despesas da FAU. Recursos da ordem de R$ 13.000.000,00 saíram das contas
vinculadas aos medicamentos oncológicos para o custeio de outras despesas e, deste montante, cerca de
R$ 700.000,00 não foram a elas devolvidos. Como é possível que o assunto venha a público, o presidente
julgou importante dar ciência dele aos conselheiros. 9) A  seguir o Presidente referiu-se à solicitação do
conselheiro Rômulo, de que houvesse uma agenda periódica das reuniões do CONSUN. Disse que
haviam tentado, mas não conseguiram implantar. Ficava a sugestão para a próxima Gestão. Os
conselheiros César Bergoli e Eugênia Antunes, solicitaram fazer informações. Com a autorização, o
conselheiro César falou sobre a questão de retorno às atividades presenciais, o COPLAN havia sido
instigado a dar (OUVIR) já havia começado a discussão e abertas as inscrições, para fazer parte do Grupo
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de Trabalho, que superaram a expectativa. Aconselharam os GTs para ouvirem diretamente as demandas
das Unidades Acadêmicas e Administrativas, para possível retorno das atividades presenciais em 2021.
Agradeceu a todos que haviam se inscrito. A conselheira Eugênia disse que havia recebido e-mail de
Professores Auxiliares e estava preocupada com o levantamento de pessoas em grupo de risco. Estava
preocupada com o tempo para fazer este levantamento. O conselheiro Álvaro disse que já havia visto que
havia encaminhamento de seu assunto para a próxima pauta e encaminhamento à CLN. Falou que
gostariam de agregar elementos de não concordância com a última resposta do COCEPE.  Fez menção ao
fato de que lamentavam muito o falecimento da Prof.ª Vania e dona Sirley. Disse que também houvera
falecimento do aluno Pedro de Andrade, que estava iniciando o Mestrado na FaE, que deixou todos muito
consternados. O senhor presidente respondeu ao conselheiro Álvaro que o recurso era contra decisão do
Reitor e não do COCEPE. Poderiam entrar com documentos novos até chegar o assunto à pauta do
Conselho Universitário. Deu sequência à reunião, passando ao Item 02 – ATA Nº 08/2019. Não
havendo considerações por parte dos conselheiros, colocou a mesma em regime de votação, sendo esta
aprovada, com 24 (vinte e quatro) abstenções. Item 03 – RECOMPOSIÇÃO DA COMISSÃO DE
LEGISLAÇÃO E NORMAS – CLN. A conselheira Renata, suplente da conselheira Emileni Tessmer,
informou que esta tinha interesse em se candidatar, para participar como representante dos TAs.
Submetida a indicação do nome, esta foi aprovada, por unanimidade. Em relação à representação
discente, o conselheiro Douglas sugeriu que aguardassem para que o nome fosse indicado. O senhor
presidente sugeriu que recompusessem a Comissão com o nome do discente Douglas naquele momento,
para conseguirem recompor a CLN naquela reunião, pelo menos temporariamente. O conselheiro
Douglas aceitou. Submetida à apreciação do Pleno, a sugestão foi aprovada, por unanimidade. Solicitar
emissão de Portaria. O senhor presidente propôs tratar o item 4 separadamente. Os itens 5, 6, 7 e 11
seriam aprovados em bloco. Item 04 – PROCESSO Nº 23110.016143/2020-43 – (HOMOLOGAÇÃO
DE DECISÃO AD REFERENDUM DO PRESIDENTE) RECREDENCIAMENTO DA
FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITÁRIO - FAU, JUNTO AO MEC/MCTIC, COMO
FUNDAÇÃO DE APOIO DA UFPEL. O senhor presidente explicou que deveriam enviar ao Governo
Federal documento informando que a FAU estava funcionando em plena atividade, consoante exigências
do MEC para o recredenciamento da FAU como fundação de apoio à UFPel. Não havendo
manifestações, foi colocado em regime de votação, tendo sido aprovado sem votos contrários e com 14
(quatorze abstenções) nos seguintes termos:  Foi ratificada a aprovação na forma “ad referendum” através
do Ofício nº 187/2020/GR/REITORIA-UFPel do Relatório Anual de Atividades FAU- 2019 (relatório
anual de gestão), o qual foi aprovado pelo Conselho Deliberativo da Fundação no dia 23/06/2020,
(Decreto nº 7.423/2010, art. 5º, §1º, I); foi aprovada e ratificada a aprovação na forma “ad referendum”
através do Ofício nº 187/2020/GR/REITORIA-UFPel, da Avaliação de Desempenho, (Decreto nº
7.423/2010, art. 5º, §1º, II); foi aprovada a manifestação de prévia concordância com o recredenciamento
da FAU como fundação de apoio da UFPel, (Decreto nº 7.423/2010, art. 4º, inciso IV); e foi aprovada
a manifestação de que a FAU cumpre as disposições contidas no art. 4º-A da Lei n° 8.958/94, referente à
transparência e publicidade das informações da Fundação (art. 2º, parágrafo único, Lei nº 8.958/94). A
seguir o senhor presidente passou a palavra ao conselheiro Luciano Agostini, que disse querer fazer
declaração de voto coletivo, pois ela foi compartilhada com os professores associados, que compartilham
da mesma percepção. Abstenção em todos os processos, pois achava lastimável terem processos tão
importantes sendo aprovados “ad referendum”. As decisões não haviam passado dentro do Conselho
Universitário. O senhor presidente respondeu ao conselheiro Luciano que a extinção do Curso de Teatro
Noturno havia sido amplamente discutida pelo Conselho Universitário, inclusive a contrapartida. Em
relação à pandemia, foi criado Comitê no início desta, por acreditarem que não caberia ao CONSUN
discutir diariamente o assunto. Sobre o Conselho não ser cartorial, este era direito do conselheiro se
manifestar.  Item 05 – PROCESSO Nº 23110.026063/2018-81 – (HOMOLOGAÇÃO DE DECISÃO
AD REFERENDUM DO PRESIDENTE) CRIAÇÃO DO CURSO DE LICENCIATURA EM
HISTÓRIA, NA MODALIDADE A DISTÂNCIA, JUNTO À UNIVERSIDADE ABERTA DO
BRASIL –UAB. Item 06 – PROCESSO Nº 23110.055256/2019-21 - (HOMOLOGAÇÃO DE
DECISÃO AD REFERENDUM DO PRESIDENTE) CRIAÇÃO DO CURSO DE
ESPECIALIZAÇÃO EM ARTES, NA MODALIDADE A DISTÂNCIA, JUNTO À
UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL –UAB. Item 07 – PROCESSO Nº 23110.018022/2020-36

Ata de Reunião CONSUN 1136300         SEI 23110.029043/2020-87 / pg. 3



RELACINADO AO PROCESSO Nº 23110.002571/2020-99 - (HOMOLOGAÇÃO DE DECISÃO
AD REFERENDUM DO PRESIDENTE) - CRIAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR NÍVEL DE ESPECIALIZAÇÃO LATO SENSU A DISTÂNCIA.
Item 11 – PROCESSO Nº 23110.017966/2020-96 - (HOMOLOGAÇÃO DE DECISÃO AD
REFERENDUM DO PRESIDENTE) CRIAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO
SENSU EM SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (SAEE), NA
MODALIDADE EAD, VINCULADO AO INSTITUTO DE BIOLOGIA-IB. Estes quatro itens foram
relatados em bloco. O senhor presidente disse que a UAB dita as políticas de funcionamento desta
modalidade nas Universidades. No último Edital aberto no meio do ano, tiveram a criação destes cursos.
Propôs votarem em bloco a homologação. O conselheiro Luis Filipe Schuch perguntou se os cursos
tinham impacto sobre distribuição docente, ao que o senhor presidente respondeu que sim e deu exemplo
da ESEF. O conselheiro Álvaro Hipólyto fez a observação sobre cursos EAD. Disse que a UAB tinha
política de financiamento. O curso de Pedagogia não havia sido ofertado desde o ano de 2012, pelo fato
de ter sido reduzido muito este financiamento. O senhor presidente colocou em votação a homologação
dos pareceres, sendo todos os itens homologados, com 20 (vinte) abstenções. Item 08 – PROCESSO Nº
23110.048813/2019-57 – (HOMOLOGAÇÃO DE DECISÃO AD REFERENDUM DO
PRESIDENTE) APROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO
CURSO DE TEATRO, EM TURNO NOTURNO (CÓDIGO E-MEC 113641), DE "EM
ATIVIDADE" PARA "EM EXTINÇÃO". A conselheira Eugênia mostrou preocupação com a extinção
dos cursos noturnos. Ficariam com apenas oito Licenciaturas Noturnas. O senhor presidente disse que
havia sido discutida a condição de ter contraproposta de oferta de outro curso noturno, para extinção
deste. Colocado em votação, o parecer foi homologado com 19 (dezenove) abstenções. Item 09 –
PROCESSO Nº 23110.060269/2018-31 - (HOMOLOGAÇÃO DE DECISÃO AD REFERENDUM
DO PRESIDENTE) ALTERAÇÃO DO ART. 7º DA RESOLUÇÃO 05/2019, OBJETO DO
PROCESSO 23110.017088/2019-75. O senhor presidente disse que o assunto tratava da Auditoria
Interna na UFPel. Precisava passar no CONDIR, por isso foi solicitada a alteração e correção da redação
como havia sido aprovada naquele Conselho. Colocado em votação, o parecer foi homologado com 17
(dezessete) abstenções. Item 10 – PROCESSO Nº 23110.018815/2020-55 – (HOMOLOGAÇÃO DE
DECISÃO AD REFERENDUM DO PRESIDENTE) PRORROGAÇÃO POR MAIS 6 MESES DO
PRAZO DO ART. 11 DA RES. 26/2019. O senhor presidente explicou que o assunto tratava da
alteração das Empresas Juniores. Explicou que havia prorrogação de prazo para alteração do Art. 06 da
Resolução, por mais seis meses. Colocado em votação o parecer, este foi homologado com 10 (dez)
abstenções. O conselheiro Luciano Agostini deixou sua manifestação: “Gostaria que ficasse registrado em
ata o meu descontentamento com o encaminhamento de assuntos críticos como ad referendum do
Conselho. Decisões como criação e extinção de cursos têm impacto na comunidade interna e externa e
merece ser bem discutida com todos. Como ficamos 11 meses sem reunião por opção da Gestão, não há
justificativa de urgência. Assim, declaro abstenção em meu voto em todas as aprovações ad referendum
que estão em pauta nessa reunião. Por fim, insisto que esse Conselho deixe de ser tratado apenas como
um órgão cartorial e seja respeitado como o órgão superior da Universidade para definição de suas
políticas”. O conselheiro Gustavo Maia disse que este Conselho não é um órgão cartorial, desde que era
membro, as discussões tinham sido amplas e abertas, com decisões democráticas. Disse ainda que
eventuais decisões ad referendum, especialmente em tempos de pandemia, são esperadas. Não se sentia
representado pela fala do conselheiro Luciano. Este falou ainda que, sobre esta questão de prorrogação de
prazos, havia feito uma manifestação para o COCEPE, para que todos os projetos de ensino, pesquisa e
extensão fossem prorrogados por um ano, de forma automática, por conta da pandemia. Pensava que era
uma questão importante que poderia ter sido pautada há mais tempo. Apenas estava informando aos
conselheiros dessa manifestação sua ao COCEPE. Item 12 – PROCESSO Nº 23110.028935/2020-61 –
MINUTA DE RESOLUÇÃO QUE REGULAMENTA ASPECTOS DOS PROCESSOS DE
PROGRESSÃO E PROMOÇÃO DO SERVIDOR DOCENTE EM FACE DAS
CIRCUNSTÂNCIAS IMPOSTAS PELA PANDEMIA DE COVID-19. O senhor presidente explicou
que precisavam fazer uma reunião sobre uma série de assuntos relacionados à Carreira Docente. Passou a
palavra ao conselheiro Luís Isaías, que disse que o COCEPE havia constituído Comissão de Trabalho,
apreciou Minuta trazida, e emitida Resolução, que basicamente amplia a carga horária de preparação de
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uma, para três horas. Contabilizarão integralmente no RAAD, para todos os docentes envolvidos nas
atividades. O senhor presidente deixou a palavra à disposição dos conselheiros que desejassem se
manifestar. A conselheira Eugênia falou sobre preocupação de avaliação de desempenho de quem estava
em Estágio Probatório. Deveriam incluir na Resolução algo que alterasse a avaliação de Estágio
Probatório, para resguardar os docentes que estavam nesta situação. Propôs sua sugestão de redação,
lendo a proposta: “Propor a inclusão temporária do Artigo 32ª, na Resolução CONSUN 13/2014, com a
seguinte redação: Art. 32ª – Na Avaliação Especial de Desempenho do docente em Estágio Probatório,
serão tomadas as medidas necessárias para evitar prejuízo ao/à avaliado/a em razão das restrições que a
pandemia impôs ao exercício das atividades docentes na UFPel”. O conselheiro Luciano Agostini disse
que tinha dúvida, pois essa resolução não havia passado pela CLN, que havia acabado de ser recomposta.
Perguntou se todos estavam seguros sobre o conteúdo dessa Resolução. Perguntou se entendiam que não
existem riscos jurídicos. Disse que não era da Área e por isso o questionamento. O conselheiro Gustavo
Maia disse que também achava que, mesmo em Estágio Probatório, todos tinham os mesmos direitos e
deveres de todos/as docentes. O conselheiro Luciano disse que entre os professores Associados a
discussão havia sido favorável ao conteúdo da Resolução. O conselheiro Luís Isaías Amaral disse que
deveriam incluir nos considerandos a Resolução 13/2014, bem como, um parágrafo 2º no Art. 1º com o
alerta sobre a necessidade de se evitar prejuízos na avaliação especial de desempenho do docente em
Estágio Probatório. A conselheira Eugênia Antunes disse que entre os Professores Auxiliares também,
com a ressalva de ter algum dispositivo que “proteja” docentes em Estágio Probatório. Disse ainda que
não sabia se sua redação incorporava os pormenores. O senhor presidente disse que acreditava que não
havia necessidade de fechar a Resolução com o texto naquele momento. A conselheira Eugênia disse que
a Resolução se referia apenas à Resolução 10/2015 e precisavam fazer um destaque para deixar, as
pessoas que estavam nesta situação, mais tranquilas. O senhor presidente perguntou se havia mais
manifestações. O conselheiro Álvaro disse que queria fazer alerta para a Resolução do COCEPE, que
fala, garante que os docentes poderiam compartilhar disciplinas e carga horária. Lembrou que o
COBALTO não estava permitindo. O senhor presidente respondeu que iria alertar o pessoal da PRPPGI e
PROGIC, para garantirem a possibilidade. O conselheiro Luis Filipe disse que, colaborando com a
redação, tinha outra versão para avaliar: Art. 6 – Todas essas medidas também são aplicadas à avaliação
de desempenho do docente em Estágio Probatório, alterando a Resolução 13/2014, onde couber, evitando
prejuízos aos docentes iniciantes pela restrição de atividades de ensino durante período pandêmico. Neste
momento o senhor presidente encaminhou para votação a aprovação da Resolução, com inclusão de
artigo específico para tratar de docentes em Estágio Probatório, que seria redigido juntamente pelo Prof.
Luís Isaías e a conselheira Eugênia Antunes, encaminhando à SCS. Após votação esta foi aprovada, por
unanimidade. A seguir, o senhor presidente solicitou autorização para que o Prof. Eduardo Ferreira das
Neves pudesse participar da reunião, para fazer uma fala curta sobre a questão de direitos autorais e
direitos de imagem, que era uma questão que a ADUFPEL havia apresentado e a Administração fez todo
um caminho jurídico para se informar e era importante o Prof. Eduardo explicar para todos como ocorreu
este processo. Este falou que faria relato breve, pois estava exposto cronologicamente no processo nº
23110.023589/2020-21, que todos tinham acesso. Disse que a Administração havia recebido
questionamento da ADUFPEL, preocupada, e com toda a legitimidade, pois estavam pesquisando forma
de trabalhar neste momento de pandemia em um ano todo atípico institucional, que solicitou informação
de qual regulamento havia sido criado para regular, em face do princípio constitucional da autonomia
universitária, do trabalho docente durante o período emergencial remoto, assegurando aos docentes
garantias e direitos relacionados à imagem, publicização e compartilhamento de materiais produzidos,
assim como garantia de ressarcimento de eventuais despesas e manutenção de materiais de informática
para o exercício de tais atividades. O Gabinete enviou o processo à PRE, que solicitou por sua vez
autorização ao Gabinete para que a PJ da Universidade pudesse analisar algumas questões vinculadas à
solicitação da ADUFPEL, para que pudessem ter uma imagem jurídica, para pensar na necessidade atual
e tomarem as decisões institucionais mais adequadas. Feito isso, a PJ retornou um extenso documento, a
que todos tiveram acesso, mencionando diversas discussões que foram realizadas por outros âmbitos da
Justiça de outros Estados, e vinculados a outas Instituições Federais, justamente sobre o mesmo assunto,
na tentativa de fundamentação de um entendimento mais ou menos semelhante em relação a que atitudes
tomar neste momento, para proteger o trabalho dos nossos docentes e também garantir a execução do
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trabalho com a melhor segurança  que nós pudéssemos contar neste momento difícil de pandemia. Em
resumo, muito sintético, a PJ disse que a Universidade é a titular, e não os docentes, dos direitos autorais
sobre os quais questionara a ADUFPEL, e em relação ao pagamento de eventuais custos, com a nossa
transmissão das aulas, provedor de internet, e equipamentos de computação, não há nenhuma previsão
legal nem na LDO e nem na LOA que pudesse autorizar a Universidade qualquer tipo de ressarcimento
nessa natureza. A UFPel não detém competência para conceder ajuda, apoio ou qualquer tipo de
ressarcimento nas atividades remotas. Não há ilegalidade de uso dos equipamentos pessoais no momento
de confecção do trabalho acadêmico. Seria importante que sobretudo a Lei 9610/98, que  é a Lei que
sustenta o nosso regramento nacional em termos de direito de imagem, analisados sob a ótica do Ensino
Público, particularmente, que nós pudéssemos levar a toda Comunidade Acadêmica a existência do
conteúdo desta Lei, de modo que publicizando isso  deixássemos todos cientes de que, uma vez infringida
a Lei, uma série de penalidades podem ser aplicadas, não apenas no sentido da aplicação institucional
dentro da UFPel, mas também com ações civis, por parte das pessoas que se sentirem prejudicadas por um
uso indevido de suas imagens e de seus trabalhos acadêmicos. Vindo isto da PJ, foi remetido à PROGIC,
que solicitou abertura de debate na UFPel Digital, para pensarem de que modo construiriam este alerta
relacionado a este compromisso que tem que ser assumido entre estudantes, professores e técnicos. A
UFPel Digital discutiu essa questão    e chegaram a dois encaminhamentos que foram feitos de forma mais
geral. O primeiro seria uma elucidação por meio de processo também está constante na última
manifestação da Prof.ª Fátima no processo em tela. Construíram um termo de responsabilidade, que os
alunos já estão acessando no e-aula, pois a partir deste momento para continuar participando do processo
devem dar ciência em relação a esta série de regulamentações importantes e por fim, também agora, é
anexada a advertência aos nossos protocolos de relações que temos na webconf, também pedindo a toda a
Comunidade docente, que tenha vínculo com os estudantes, que reforcem quase sempre,  até que
tenhamos uma consciência mais ampliada dessa necessidade do respeito aos nossos materiais produzidos.
 O senhor presidente deixou a palavra à disposição dos conselheiros. A conselheira Andrea Kahman
perguntou se a PJ entendia que direitos autorais e de imagem pertenciam à UFPel e não ao docente. O
Prof. Eduardo respondeu que sim e poderiam pesquisar nos arrazoados constantes do processo. A
conselheira Eugênia Antunes elogiou o termo, mas disse que sentira falta de alguma coisa que
salvaguardasse a reprodução que deveria ser feita com a autorização expressa do docente. O senhor
presidente agradeceu a colaboração e pediu para o Prof. Eduardo incorporar o fato no documento. A
conselheira Larissa perguntou quanto a eventual reprodução fora dos parâmetros inicialmente
estabelecidos (ou seja, para este semestre) do material respectivo e produzido pelo docente, em havendo
responsabilidade da UFPel, seria considerada violação do direito de imagem desses professores. O senhor
presidente disse que deveria passar esta pergunta à PJ, para retornar por escrito. A conselheira Larissa
concordou. Finalmente o senhor presidente disse que a próxima reunião trataria de diversos assuntos e
inclusive da transmissão da reunião. Agradeceu a participação de todos e, sem mais manifestações deu por
encerrada a reunião às dez horas e vinte e seis 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 e pelos conselheiros presentes.

Documento assinado eletronicamente por ROSEMERI GOMES GONCALVES,
Secretária, Conselho Coordenador do Ensino, da Pesquisa e da
Extensão, em 27/11/2020, às 12:20, 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 LUCIANO VOLCAN AGOSTINI,
Professor do Magistério Superior/Assoc./Tit., em 27/11/2020, às 12:42,
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 Douglas Rafael Antunes Ortiz
Duarte, Usuário Externo, em 27/11/2020, às 13:05, 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 SEBASTIAO PERES, Diretor,
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Instituto de Ciências Humanas, em 27/11/2020, às 13:11, 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 EUGENIA ANTUNES DIAS,
Professor do Magistério Superior/Auxiliar, em 27/11/2020, às 13:12,
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 SILVANA PAIVA ORLANDI,
Diretora, Faculdade de Nutrição, em 27/11/2020, às 13:15, 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 Albio Ferreira da Costa, Usuário
Externo, em 27/11/2020, às 13:27, 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 SIGMAR DE LIMA, Coordenador
de Curso de Graduação, Colegiado do Curso de Engenharia de Controle
e Automação, em 27/11/2020, às 13:34, 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 MORGAN YURI OLIVEIRA TELES
MACHADO, Chefe, Núcleo Administrativo - FV, em 27/11/2020, às 13:40,
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 OSCAR JOSÉ ECHENIQUE
MAGALHÃES, Diretor, Faculdade de Direito, em 27/11/2020, às 13:50,
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 FABIANA KOMMLING SEIXAS,
Coordenadora de Curso de Pós-Graduação, Programa de Pós-
Graduação em Biotecnologia, em 27/11/2020, às 13:57, 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 TATIANA PEREIRA CENCI,
Coordenadora de Curso de Pós-Graduação, Programa de Pós-
Graduação em Odontologia, em 27/11/2020, às 14:01, 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 GUSTAVO MAIA SOUZA,
Professor Titular-Livre Mag. Superior, em 27/11/2020, às 14:05,
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 SILVANA DE FATIMA BOJANOSKI,
Professor do Magistério Superior/Adjunto, em 27/11/2020, às 14:24,
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 RENATA VIEIRA RODRIGUES
SEVERO, Assistente em Administração, em 27/11/2020, às 14:34,
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 LUI NORNBERG, Professor do
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Magistério Superior/Adjunto, em 27/11/2020, às 15:26, 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 ANDREA CRISTIANE KAHMANN,
Coordenadora de Curso de Graduação, Colegiado do Curso de Letras -
Tradução Espanhol-Português, em 27/11/2020, às 15:39, 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 AMANDA DANTAS DE OLIVEIRA,
Professor do Magistério Superior/Adjunto, em 27/11/2020, às 16:19,
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 LUCIO ANDRE DE OLIVEIRA
FERNANDES, Professor do Magistério Superior/Adjunto, em 27/11/2020,
às 16:22, 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 ROGERIA APARECIDA GARCIA,
Assistente em Administração, em 27/11/2020, às 16:45, 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 ROMULO HENRIQUE BATISTA DE
FARIAS, Professor do Magistério Superior/Assistente, em 27/11/2020,
às 16:51, 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 LUCIA MARIA VAZ PERES,
Professor do Magistério Superior/Classe/Tit., em 27/11/2020, às 18:26,
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 FABRICIO PEREIRA HARTER,
Diretor, Faculdade de Meteorologia, em 27/11/2020, às 18:44, 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 GABRIELITO RAUTER MENEZES,
Professor do Magistério Superior/Adjunto, em 27/11/2020, às 20:58,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por MAURICIO COUTO POLIDORI,
Diretor, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, em 27/11/2020, às
21:10, 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 ISABELLA FERREIRA MOZZILLO,
Professor do Magistério Superior/Assoc./Tit., em 27/11/2020, às 22:58,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por EDUARDO MERINO, Diretor,
Escola Superior de Educação Física, em 28/11/2020, às 13:27, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por NADIA DA CRUZ SENNA, Diretor
Adjunto, em 28/11/2020, às 16:54, 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 JABR HUSSEIN DEEB HAJ OMAR,
Diretor, Centro de Integração do Mercosul, em 28/11/2020, às 18:13,
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 PEDRO RODRIGUES CURI
HALLAL, Reitor, em 29/11/2020, às 20:05, 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 ALVARO LUIZ MOREIRA
HYPOLITO, Diretor, Faculdade de Educação, em 29/11/2020, às 23:43,
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 ISABEL CRISTINA ROSA BARROS
RASIA, Diretora, Faculdade de Administração e de Turismo, em
30/11/2020, às 09:52, 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 CESAR DALMOLIN BERGOLI,
Professor do Magistério Superior/Adjunto, em 30/11/2020, às 09:54,
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 TIAGO VEIRAS COLLARES,
Diretor, Centro de Desenvolvimento Tecnológico, em 30/11/2020, às
09:59, 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 GILBERTO D'ÁVILA VARGAS,
Diretor, Faculdade de Veterinária, em 30/11/2020, às 10:33, 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 MARINA PERES BAINY,
Coordenadora de Curso de Graduação, Colegiado do Curso de Medicina,
em 30/11/2020, às 11:31, 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 LUIZ FERNANDO MINELLO,
Diretor, Instituto de Biologia, em 30/11/2020, às 11:45, 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 ISABELA FERNANDES ANDRADE,
Diretora, Centro de Engenharias, em 30/11/2020, às 12:26, 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 MARCELO FERNANDES
CAPILHEIRA, Diretor, Faculdade de Medicina, em 30/11/2020, às 13:15,
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
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verificador 1136300 e o código CRC D5E022B4.

Referência: Processo nº 23110.029043/2020-87 SEI nº 1136300
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