
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

ATA nº 23/2020

A os dezessete dias do mês de dezembro 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, Vice-Reitor, com a presença dos seguintes Conselheiros: Professora Maria de
Fatima Cossio, Pró-Reitora de Ensino; Professor Flavio Fernando Demarco, Pró-Reitor de Pesquisa,
Pós-Graduação e Inovação, Professor Felipe Hermann, representando a Pró-Reitora de Extensão e
Cultura; 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 Lucio
Moreira, suplente representante da Área de Ciências Exatas e Tecnologia; Professora Izabel Cristina
Custódio de Souza, representante da Área de Ciências da Saúde e Biológicas; Professor William Silva
Barros, representante do Conselho Universitário; Senhora Mara Beatriz Gomes, representante dos
Técnico-Administrativos; Acadêmico Thiago Ferreira de Abreu, representante discente e o Acadêmico
Rubens Ramos, representante discente. Não compareceram os conselheiros: Professora Silvana de
Fátima Bojanoski, representante da Área de Ciências Humanas, por estar em férias e Senhor Matheus
Cruz, representante dos Técnico-Administrativos. Com a constatação de existência de quórum, o senhor
presidente iniciou a reunião informando que a pauta estava parecida com a anterior. Disse que seria a
última reunião formal de sua Assessora Tais Ulrich. Informou sobre a reunião que ocorreria na terça-feira,
dia vinte e dois, com pauta única do Calendário Acadêmico, para que todos fossem para as férias com
posição decidida sobre o assunto. Perguntou se algum conselheiro desejava fazer informe. O conselheiro
William Barros disse que tinha ficado em dúvida sobre o encaminhamento do processo da Faculdade de
Odontologia. O senhor presidente perguntou se havia algum assunto para incluir na pauta. A conselheira
Fátima Cossio disse que um dos encaminhamentos que a Minuta trazia era que no segundo semestre
precisariam de uma comissão do COCEPE e não sabia se deveria ser constituída depois da aprovação no
dia vinte e dois. O conselheiro Mário Moreira perguntou sobre a possibilidade de atividades presenciais a
partir do segundo semestre, se haveria segurança. O senhor presidente disse que isso seria discutido na
próxima reunião. Esta discussão já estava sendo realizada através do COPLAN. A seguir passou à
votação da ordem do dia, que foi aprovada. De imediato deu início à análise do primeiro ponto da pauta.
Item 01. ATA COCEPE Nº 22/2020. Ata aprovada, por unanimidade. De pronto o senhor presidente
passou à análise do Item 02. VAGA RETIDA A SER DISTRIBUÍDA PELO COCEPE DE ACORDO
COM O INCISO III DO ART. 1º DA RES. 07/2019. O senhor presidente relatou como ocorre a
retenção de vagas na Universidade. Em caso de aposentadorias ou mortes, as duas primeiras vagas da
Unidade retornam para ela e a terceira fica retida pelo COCEPE. O Conselho abre editais, com as vagas
retidas. A exceção foi a disciplina de Desenho Técnico. Relatou o histórico dos editais lançados pelo
COCEPE. Disse que o cenário precisava ter algumas correlações para Bacharelados. As vagas seriam
distribuídas para os cursos. O COCEPE precisava se debruçar sobe editais para Unidades que fornecem
disciplinas para cursos de fora da Unidade. Disse que este item tinha a função de distribuir uma vaga
retida para ser alocada. Faltavam duas vagas para completar as sete vagas para Licenciaturas. Precisavam
definir o número de vagas que seriam distribuídas para Bacharelados. Pediu para a Assessora Tais
complementar as informações. Esta disse que estava correta a informação de que faltava uma vaga para a
Faculdade de Educação e uma para o Centro de Artes. Para completar o atendimento do edital das
Licenciaturas. O senhor presidente deixou a palavra à disposição dos conselheiros. A conselheira Mara
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Beatriz disse que tinha dúvida em relação à discussão de redistribuição de vaga para a Faculdade de
Educação. Haveria o mapeamento de vagas retidas. O senhor presidente disse que não havia chegado
nenhuma solicitação do CONSUN para fazerem este mapeamento. Falou que existia uma vaga retida a
ser distribuída pelo COCEPE. Existia um edital em aberto e colocariam nele ou reservariam a vaga para o
edital de Bacharelados e Tecnologia. A seguir colocou em regime de votação: 1- entendiam que a vaga
fosse alocada para edital de Licenciaturas – 09 (nove) votos e 2 – a vaga seria reservada para o próximo
edital de Bacharelado – 01 (uma) abstenção por parte da conselheira Mara, que disse haver necessidade
de conhecer o cenário de mapeamento das vagas retidas. Item 03. PROFESSOR EFETIVO –
APROVEITAMENTO. Proc. nº 23110.033667/2020-07 - Depto. de Medicina Social - Famed -
Solicitação de aproveitamento de candidato aprovado em Concurso Público para o Magistério Superior -
Edital nº 024/2019 – Processo nº 23110.058326/2018-11 - Vaga: Nova. O COCEPE deliberou aprovar o
Parecer 28 (1158395), da Comissão Especial, referente à solicitação da FaMed (1156678), de
aproveitamento de candidato aprovado em Concurso Público para a Carreira do Magistério Superior,
como segue: - Vaga: NOVA -  Proc. nº 23110.032808/2020-66. - Edital/Processo para aproveitamento:
Edital COODEC Nº 24/2019 -  Processo nº 23110.058326/2018-11. - Departamento/Curso / Unidade:
Departamento de Medicina Social/FaMed. - Regime de Trabalho: 40h DE. - Código de Vaga: 303153. -
Candidato: próximo candidato apto a ser nomeado. Proc. nº 23110.033330/2020-91 - Depto. de
Meteorologia – FaMet - Solicitação de Aproveitamento de candidato aprovado em Concurso Público
para o Magistério Superior- Edital nº 027/2018 - Processo nº 23110.020365/2018-46 - Vaga:
Redistribuição da prof.ª Ericka Voss Chagas Marina. O COCEPE deliberou aprovar o Parecer 27
(1158318), da Comissão Especial, referente à solicitação da FaMet - Ata (1153518), de aproveitamento
de candidato aprovado em Concurso Público para a Carreira do Magistério Superior, como segue: - Vaga:
Redistribuição da Prof.ª Ericka Voss Chagas Marina. - Edital/Processo para aproveitamento: Edital
COODEC Nº 24/2019 - Processo nº 23110.020365/2018-46. - Departamento/Curso / Unidade:
Departamento de Meteorologia/FaMet. - Regime de Trabalho: 40h DE. - Código de Vaga: 0714654. -
Candidato: próximo candidato apto a ser nomeado. Proc. nº 23110.022416/2020-99 - Depto de
Matemática e Estatística – IFM -Solicitação de Aproveitamento de candidato aprovado em Concurso
Público para o Magistério Superior- Edital nº 027/2018 - Processo nº 23110.034999/2018-86 - Vaga:
Exoneração a pedido do Professor Bruno Henrique Cervelin. O COCCEPE deliberou aprovar o Parecer
24 (1157603), da Comissão Especial, referente à solicitação do Conselho Departamental do IFM (Ata
6/2020 - 1059092), de aproveitamento de candidato aprovado em Concurso Público para a Carreira do
Magistério Superior, como segue: - Vaga: Exoneração, a pedido, do Professor Bruno Henrique Cervelin.
- Edital/Processo para aproveitamento: Edital COODEC Nº 27/2018 -  Processo nº 23110.034999/2018-
86. - Departamento/Curso / Unidade:  Departamento de Matemática e Estatística/IFM. - Regime de
Trabalho: 40h DE. - Código de Vaga: 897698. - Candidato: próximo candidato apto a ser nomeado. A
seguir o senhor presidente passou ao Item 04. PROFESSOR SUBSTITUTO – APROVEITAMENTO.
Proc. nº 23110.030942/2020-22 - Curso de Bacharelado em Letras – Red. e Rev. de Textos - CLC -
Solicitação de Aproveitamento de candidato aprovado em Processo Seletivo para Contratação de
Professor Substituto - Edital nº 031/2019 - Processo nº 23110.038323/2019- 42   - Vaga: Afastamento
p/Pós-Doutorado - Prof.ª Sandra Maria Leal Alves. O COCEPE, considerando o Formulário  PROGEP
Solicitação Aproveitamento Prof. Substituto CLC (1154016) e a possibilidade de alocação de Professor
Substituto conforme os Despachos NUMOV (1123046 e 1139286), deliberou APROVAR, de acordo
com o mérito acadêmico, a solicitação do CLC (1156220) de aproveitamento de candidato aprovado em
Processo Seletivo para Contratação de Professor Substituto, como segue: - Vaga:  Afastamento p/Pós-
Doutorado - Prof.ª Sandra Maria Leal Alves - Proc. nº 23110.030017/2020-00. - Edital/Processo para
aproveitamento: Edital nº 031/2019 - Processo nº 23110.038323/2019- 42. - Departamento/Curso /
Unidade: Curso de Bacharelado em Letras – Redação e Revisão de Textos. - Área: Linguística e Ensino.
- Regime de Trabalho: 40h. - Candidato: próximo candidato apto a ser contratado. Proc. nº
23110.032898/2020-95 - Cursos de Ciência da Computação - /Eng.de Computação - CDTEC -
Solicitação de Aproveitamento de candidato aprovado em Processo Seletivo para Contratação de
Professor Substituto - Edital nº 031/2019 - Processo nº 23110.054276/2019-84 - Vaga: Nomeação
p/ocupar o cargo de Reitor – Prof. Paulo Roberto Ferreira Jr. O COCEPE, considerando o Memorando
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211 (1139654); o Formulário PROGEP Solicitação Aproveitamento Prof. Substituto CG_CComp
(1144588) e a possibilidade de alocação de Professor Substituto conforme o Memorando 209
CID/NUMOV (1142948), deliberou APROVAR, de acordo com o mérito acadêmico, a solicitação do
CDTec (1154455) de aproveitamento de candidato aprovado em Processo Seletivo para Contratação de
Professor Substituto, como segue: - Vaga: Nomeação para ocupar cargo de Reitor -  Prof. Paulo Roberto
Ferreira Júnior. - Edital/Processo para aproveitamento: Edital COODEC nº 31/2019 - Processo nº
23110.051990/2019-11. - Departamento/Curso / Unidade:  Cursos de Ciência da Computação e
Engenharia de Computação/CDTec. - Área: Ciência da Computação. - Regime de Trabalho: 40h. -
Candidato: próximo candidato apto a ser contratado. Processo encaminhado à PROGEP/NUMOV, para
contratação, considerando a suficiência orçamentária para a contratação e considerando a observação do
teto de contratações simultâneas e ranqueamento de prioridades, de acordo com o Despacho do Reitor -
0917703. Item 05. PROFESSOR SUBSTITUTO – ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO. Proc.
nº 23110.033287/2020-64 - Curso de Artes Visuais Bacharelado – CA - Processo Seletivo para
Contratação de Professor Substituto - 01 vaga – 40h – Área: Desenho da Figura Humana - Vaga:
afastamento da Professora Carolina Corrêa Rochefort. O COCEPE, considerando o Formulário PROGEP
Solicitação Proc. Seletivo Prof. Substituto CA (1146128), o Despacho SID (1148330) e o Despacho
CG_AV_Bach (1156243), aprovou a solicitação do Conselho do CA de abertura de Processo Seletivo
para Contratação de Professor Substituto, como segue:  - Vaga: Afastamento para Doutorado - Prof.ª
Carolina Corrêa Rochefort - Processo nº 23110.031306/2020-18. - Departamento/Curso/Unidade: Curso
de Artes Visuais - Bacharelado/CA. - Área: Desenho da Figura Humana. - Regime de Trabalho: 40h. - 
Nº de vagas: 01 vaga. - Titulação Exigida:  1. Graduação em qualquer Área; 2. Doutorado em Artes
Visuais OU Educação. - Classe: Classe C – Adjunto. - Pontos da Prova e Bibliografia: SEI nº 1146128.
Proc. nº 23110.032923/2020-31 -  Curso de Artes Visuais Bacharelado – CA -Processo Seletivo para
Contratação de Professor Substituto - 01 vaga – 40h – Área:  Filosofia OU História da Arte - Vaga:
Nomeação p/ocupar o cargo Vice-Reitora – Prof.ª Úrsula Rosa da Silva. O COCEPE, considerando o
Memorando 211 (1139654); o Formulário PROGEP Solicitação Proc. Seletivo Prof. Substituto CA
(1150564); o Despacho SID (1148139) e o Despacho CG_AV_Bach (1156252), aprovou a solicitação
do Conselho do CA (1147506) de abertura de Processo Seletivo para Contratação de Professor
Substituto, como segue: - Vaga: Nomeação para ocupar cargo de Vice-Reitora - Prof.ª Ursula Rosa da
Silva. - Departamento/Curso/Unidade: Curso de Artes Visuais - Bacharelado/CA. - Área: Filosofia da
Arte OU História da Arte. - Regime de Trabalho: 40h. -  Nº de vagas: 01 vaga. - Titulação Exigida:  1.
Graduação em qualquer Área; 2. Doutorado em Filosofia OU História da Arte OU Educação. - Classe:
Classe E – Titular. - Pontos da Prova: SEI nº 1150564. Proc. nº 23110.033121/2020-48 - Curso de
Artes Visuais Licenciatura – CA -  Processo Seletivo para Contratação de Professor Substituto - 01
vaga – 40h – Área: Fundamentos da Linguagem Visual OU Desenho e Desenho Técnico - Vaga:
Aposentadoria - Prof. Lenine Alves dos Santos. O COCEPE, considerando o Formulário PROGEP
Solicitação Proc. Seletivo Prof. Substituto CG_AV_Lic (1153686) e o Despacho SID (1148402),
aprovou a solicitação do Conselho do CA de abertura de Processo Seletivo para Contratação de Professor
Substituto, como segue: - Vaga: PCI -  Prof. Lenine Alves dos Santos. - Departamento/Curso/Unidade:
Curso de Artes Visuais Licenciatura /CA. - Área:  Fundamentos da Linguagem Visual OU Desenho
Técnico. - Regime de Trabalho: 40h. -  Nº de vagas: 01 vaga. - Titulação Exigida:  1. Graduação em
Licenciatura em Artes Visuais OU Bacharelado em Artes Visuais OU Bacharelado em Arquitetura; 2.
Doutorado em qualquer Área. - Classe: Classe A. - Programa de Provas e Bibliografia: SEI nº 1153686.
Proc. nº 23110.032982/2020-17 - Curso de Teatro – Licenciatura – CA - Processo Seletivo para
Contratação de Professor Substituto - 01 vaga – 40h – Área: Pedagogia Teatral. Vaga: Nomeação Pró-
Reitora – Prof.ª Fabiane Tejada da Silveira. O COCEPE, considerando o Memorando 211 (1139654); o
Formulário PROGEP Solicitação Proc. Seletivo Prof. Substituto CG_Teatro (1153778), o Despacho SID
(1148330) e o Despacho CG_AV_Bach (1156243), aprovou a solicitação do Conselho do CA de
abertura de Processo Seletivo para Contratação de Professor Substituto, como segue: - Vaga: Nomeação
para o cargo de Pró-Reitora – Prof.ª Fabiane Tejada da Silveira. - Departamento/Curso/Unidade: Curso de
Teatro-Licenciatura/CA. - Área: Pedagogia Teatral. - Regime de Trabalho: 40h. -  Nº de vagas: 01 vaga. -
Titulação Exigida:  1. Graduação em Licenciatura em Educação Artística OU Licenciatura em Artes
Visuais; OU Licenciatura em Artes Cênicas OU Teatro OU Dança OU Licenciatura em Música OU
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Pedagogia; 2. Doutorado em qualquer Área. - Classe: Classe D. - Pontos da Prova: SEI nº 1153778.
Proc. nº 23110.014394/2020-93 - Curso de Eng. Ambiental e Sanitária – CEng - Processo Seletivo
para Contratação de Professor Substituto - 01 vaga – 40h – Área: Engenharia I - Vaga: Afastamento
p/Pós-Doutorado – Prof. Robson Andreazza. O COCEPE, considerando o Formulário PROGEP
Solicitação Proc. Seletivo Prof. Substituto CG_EAS (1155775), o Despacho SID (1145308) e o
Despacho Numov (1161785), aprovou a solicitação do Conselho do CEng (0989401) de abertura de
Processo Seletivo para Contratação de Professor Substituto, como segue: - Vaga: Afastamento para Pós-
Doutorado - Prof.  Robson Andreazza - Processo nº 23110.008075/2020-49. -
Departamento/Curso/Unidade: Curso Engenharia Ambiental e Sanitária/CEng. - Área: Ciências do Solo
OU Ciências Ambientais. - Regime de Trabalho: 40h. -  Nº de vagas: 01 vaga. - Titulação Exigida:  1.
Graduação em Engenharia OU Agronomia; 2. Doutorado em qualquer Área. - Classe: Classe D. - Pontos
da Prova: SEI nº 1155775.  Proc. nº 23110.032932/2020-21 - Curso de Lic. em Letras - Port/Francês
– CLC - Processo Seletivo para Contratação de Professor Substituto - 01 vaga – 40h – Área: Línguas
Estrangeiras Modernas - Língua Francesa - Vaga: Afastamento p/ para exercício de mandato eletivo -
Prof.ª Paula Mascarenhas. O COCEPE, considerando o Formulário PROGEP Solicitação Proc. Seletivo
Prof. Substituto CLC (1154909) e o Despacho SID (1144361), aprovou a solicitação do CLC (1155289)
de abertura de Processo Seletivo para Contratação de Professor Substituto, como segue: - Vaga:
Afastamento p/ para exercício de mandato eletivo - Prof.ª Paula  Schild Mascarenhas. -
Departamento/Curso/Unidade: Curso de Licenciatura em Letras - Português e Francês/CLC. - Área:
Línguas Estrangeiras Modernas - Língua Francesa. - Regime de Trabalho: 40h. -  Nº de vagas: 01 vaga. -
Titulação Exigida: 1. Graduação em Licenciatura em Letras - Francês OU Francês/Português; 2.
Doutorado em qualquer Área. - Classe: Classe C – Adjunto. - Pontos da Prova: SEI nº 1154909. Proc. nº
23110.029677/2020-30 - Área de Alemão/Lic. em Letras Português/ Alemão – CLC - Processo
Seletivo para Contratação de Professor Substituto - 01 vaga – 40h – Área: Língua Alemã  - Vaga:
Afastamento Pós-Doutorado Bernardo Kolling Limberger. O COCEPE, considerando o Formulário
PROGEP Solicitação Proc. Seletivo Prof. Substituto CLC (1155496) e o Despacho SID (1146906),
aprovou a solicitação do Conselho do CA de abertura de Processo Seletivo para Contratação de Professor
Substituto, como segue: - Vaga: Afastamento Pós-Doutorado - Prof. Bernardo Kolling Limberger -
Processo nº 23110.028558/2020-60. - Departamento/Curso/Unidade: Licenciatura em Letras - Português
e Alemão/CLC. - Área: Línguas Estrangeiras Modernas -  Língua Alemã. - Regime de Trabalho: 40h. - 
Nº de vagas: 01 vaga. - Titulação Exigida:  1. Graduação em Bacharelado OU Licenciatura em Letras
Português e Alemão; 2. Mestrado em qualquer Área. - Classe: Classe A. - Pontos da Prova: SEI nº
1155496. Proc. nº 23110.031898/2020-78 - Bach. em Letras – RRT e Lic. em Português – CLC -
Processo Seletivo para Contratação de Professor Substituto - 01 vaga – 40h – Área: Linguística e Ensino -
Vaga: Afastamento Pós-Doutorado Prof. ª Cleide Inês Wittke. O COCEPE, considerando o Formulário
PROGEP Solicitação Proc. Seletivo Prof. Substituto CLC (1154193) e o Despacho SID (1146157),
aprovou a solicitação do CLC (1155403) de abertura de Processo Seletivo para Contratação de Professor
Substituto, como segue: - Vaga: Afastamento para Pós-Doutorado da Prof.ª Cleide Inês Wittke - Processo
nº 23110.030524/2020-35. - Departamento/Curso/Unidade: Cursos de Bacharelado em Letras - RRT e
Licenciatura em Português. - Área: Linguística e Ensino. - Regime de Trabalho: 40h. -  Nº de vagas: 01
vaga. - Titulação Exigida:  1. Graduação em Letras; 2. Doutorado em qualquer Área. - Classe: Classe D. -
Programa de Provas: SEI nº 1154193. Proc. nº 23110.027880/2020-71 - Bach. em Letras Tradução
Inglês/Port – CLC -Processo Seletivo para Contratação de Professor Substituto - 01 vaga – 40h – Área:
Estudos da Tradução Inglês/Português - Vaga: Licença-Maternidade - Prof.ª Juliana Steil Tenfen. O
COCEPE, considerando o Formulário PROGEP Solicitação Proc. Seletivo Prof. Substituto CLC
(1156692) e o Despacho SID (1146880), aprovou a solicitação do CLC (1157163) de abertura de
Processo Seletivo para Contratação de Professor Substituto, como segue: - Vaga: Licença-Maternidade -
Prof.ª Juliana Steil Tenfen - DPP: 16/02/2021. - Departamento/Curso/Unidade: Bacharelado em Letras
Tradução Inglês-Português/CLC. - Área: Estudos da Tradução Inglês/Português. - Regime de Trabalho:
40h. -  Nº de vagas: 01 vaga. - Titulação Exigida:  1. Graduação em Bacharelado ou Licenciatura em
Letras - Inglês, OU Bacharelado ou Licenciatura em Letras - Inglês/Português, OU Bacharelado em
Letras - Tradução Inglês; 2. Mestrado em qualquer Área. - Classe: Classe C. - Programa de Provas: SEI
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nº 1156692. Proc. nº 23110.033354/2020-41 - Departamento de Desportos – ESEF - Processo
Seletivo para Contratação de Professor Substituto - 01 vaga – 40h – Área: Esportes - Vaga: Nomeação
p/ocupar o cargo como Pró-Reitor - Prof. Eraldo dos Santos Pinheiro. OBS: Manifestação da SID -
23110.033097/2020-47. O COCEPE, considerando o Memorando 211 (1139654), o formulário
PROGEP Solicitação Proc. Seletivo Prof. Substituto DDesp (1155856) e o Despacho SID (1146988),
aprovou a solicitação da ESEF (Ata 1145156) de abertura de Processo Seletivo para Contratação de
professor Substituto como segue: - Vaga: Nomeação para ocupar cargo de Pró-Reitor - Prof. Eraldo dos
Santos Pinheiro. - Departamento/Curso/Unidade: Departamento de Desportos/ESEF. - Área: Esportes. -
Regime de Trabalho: 40h. -  Nº de vagas: 01 vaga. - Titulação Exigida:  1. Graduação em Educação
Física; 2. Doutorado em qualquer Área. - Classe: Classe C. - Pontos da Prova: SEI nº 1155856. Proc. nº
23110.018042/2020-15 - Depto. Engenharia Rural – FAEM - Processo Seletivo para Contratação de
Professor Substituto - 01 vaga – 40h – Área: Ciências Agrárias. Vaga: Licença-Maternidade Prof.ª
Francine Silva. O COCEPE, considerando o Formulário PROGEP Solicitação Proc. Seletivo Prof.
Substituto DER (1000442), os Despachos Numov (1096257 e 1102763), o Encaminhamento do
COCEPE (1152604) e o Despacho DER (1158688), DELIBEROU aprovar a abertura de Processo
Seletivo para contratação de Professor Substituto, como segue: - Vaga: Licença-Maternidade da Prof.a
Francine Damian da Silva - DPP: 03/01/2021. - Departamento/Curso/Unidade: Departamento de
Engenharia Rural/FAEM. - Área: Ciências Agrárias. - Regime de Trabalho: 40h. -  Nº de vagas: 01 vaga.
- Titulação Exigida:  1. Graduação em Agronomia OU Engenharia Agrícola; 2. Doutorado em qualquer
Área. - Classe: Classe C – Adjunto. - Pontos da Prova e Bibliografia: SEI nº 1000442. Proc. nº
23110.033426/2020-50 - Depto. Enf. Hospitalar na Rede de Atenção à Saúde - FE - Processo
Seletivo para Contratação de Professor Substituto - 01 vaga – 40h – Classe: A - Área: Enfermagem -
Saúde do Adulto e Idoso - Vaga: Licença-Maternidade - Prof.ª Milena Hohmann Antonaccin. O
COCEPE, considerando o Formulário PROGEP Solicitação Proc. Seletivo Prof. Substituto DEHRAS
(1153949) e o Despacho SID (1144277), aprovou a solicitação da FE (1141941) de abertura de Processo
Seletivo para Contratação de Professor Substituto, como segue: - Vaga: Licença-Maternidade - Prof.ª
Milena Hohmann Antonaccin - DPP: 13/05/2021. - Departamento/Curso/Unidade: Departamento de
Enfermagem Hospitalar na Rede de Atenção em Saúde/FE. - Área: Enfermagem - Saúde do Adulto e
Idoso. - Regime de Trabalho: 40h. -  Nº de vagas: 01 vaga. - Titulação Exigida:  1. Graduação em
Enfermagem; 2. Mestrado em qualquer Área. - Classe: Classe A. - Pontos da Prova: SEI nº 1153949.
Proc. nº 23110.033430/2020-18 - Depto. Enf.  Hospitalar na Rede de Atenção à Saúde – FE -
Processo Seletivo para Contratação de Professor Substituto - 01 vaga – 40h – Classe:  C - Área:
Enfermagem - Saúde do Adulto e Idoso - Vaga: Licença-Maternidade – Prof.ª Lílian Moura de Lima
Spagnolo. O COCEPE, considerando o Formulário PROGEP Solicitação Proc. Seletivo Prof. Substituto
DEHRAS (1153959) e o Despacho SID (1144233), aprovou a solicitação da FE (1141941) de abertura
de Processo Seletivo para Contratação de Professor Substituto, como segue: - Vaga: Licença-Maternidade
- Prof.ª Lílian Moura de Lima Spagnolo - DPP: 17/04/2021. - Departamento/Curso/Unidade:
Departamento de Enfermagem Hospitalar na Rede de Atenção em Saúde/FE. - Área: Enfermagem -
Saúde do Adulto e Idoso. - Regime de Trabalho: 40h. -  Nº de vagas: 01 vaga. - Titulação Exigida:  1.
Graduação em Enfermagem; 2. Doutorado em qualquer Área. - Classe: Classe C. - Pontos da Prova: SEI
nº 1153959. Proc. nº 23110.032904/2020-12 - Depto. Odontologia Restauradora – FO - Processo
Seletivo para Contratação de Professor Substituto - 01 vaga – 40h – Área: Odontologia - Vaga:
Nomeação p/cargo de Pró-Reitor – Prof. Flávio Fernando Demarco. O COCEPE, considerando o
Formulário PROGEP Solicitação Proc. Seletivo Prof. Substituto DOR (1155651) e o Despacho SID
(1144774), aprovou a solicitação da FO (1156436) de abertura de Processo Seletivo para Contratação de
Professor Substituto, como segue: - Vaga: Nomeação para ocupar cargo de Pró-Reitor - Prof. Flávio
Fernando Demarco. - Departamento/Curso/Unidade: Departamento de Odontologia Restauradora/FO. -
Área: Odontologia. - Regime de Trabalho: 40h. -  Nº de vagas: 01 vaga. - Titulação Exigida:  1.
Graduação em Odontologia; 2. Doutorado em qualquer Área. - Classe: Classe E. - Pontos da Prova: SEI
nº 1155651. Proc. nº 23110.032259/2020-20 - Depto. Fisiologia e Farmacologia – IB - Processo
Seletivo para Contratação de Professor Substituto - 02 vagas – 40h – Área: Fisiologia Humana - Vagas:
328659 e 330112. O COCEPE, considerando o Formulário PROGEP Solicitação Proc. Seletivo Prof.
Substituto DFF (1154811), o Despacho Numov (1139917), aprovou a solicitação do IB (1144909) de
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Substituto DFF (1154811), o Despacho Numov (1139917), aprovou a solicitação do IB (1144909) de
abertura de Processo Seletivo para Contratação de Professor Substituto, como segue: - Vaga: 328659 e
330112. - Departamento/Curso/Unidade: Departamento Fisiologia e Farmacologia/IB. - Área: Fisiologia
Humana. - Regime de Trabalho: 40h. -  Nº de vagas: 02 vagas. - Titulação Exigida:  1. Graduação em
qualquer; 2. Doutorado Ciências Biológicas OU Ciências Fisiológicas. - Classe: Classe A. - Pontos da
Prova e Bibliografia: SEI nº 1154811. Proc. nº 23110.033570/2020-96 - Depto. Arquitetura e
Urbanismo – FAUrb - Processo Seletivo para Contratação de Professor Substituto - 01 vagas – 40h –
Área: Arquitetura e Urbanismo - Vaga: Lic-Maternidade da prof.ª Rafaela Bortolini - Classe A. O
COCEPE, considerando o Formulário PROGEP Solicitação Proc. Seletivo Prof. Substituto DAURB
(1158601) e o Despacho SID (1147749), aprovou a solicitação da FAUrb (1149395) de abertura de
Processo Seletivo para Contratação de Professor Substituto, como segue: - Vaga: Licença- Maternidade -
Prof.ª Rafaela Bortolini.- DPP: 01/02/2021. - Departamento/Curso/Unidade: D Departamento de
Arquitetura e Urbanismo /FAUrb. - Área: Arquitetura e Urbanismo. - Regime de Trabalho: 40h. -  Nº de
vagas: 01 vaga. - Titulação Exigida:  1. Graduação em Arquitetura OU Arquitetura e Urbanismo; 2.
Mestrado em qualquer Área. - Classe: Classe A. - Pontos da Prova: SEI nº 1158601. Proc. nº
23110.033505/2020-61 – Depto.  Tecnologia da Construção – FAUrb – Processo Seletivo para
Contratação de Professor Substituto – 01 vagas – 40h – Área: Tecnologia de Arquitetura e Urbanismo
OU Instalações Prediais – Vaga: Afastamento pós-doutorado Eduardo Grala da Cunha. O COCEPE,
considerando o Formulário PROGEP Solicitação Proc. Seletivo Prof. Substituto DTC (1158635) e o
Despacho SID 1147710, aprovou a solicitação da FAUrb (1148880) de abertura de Processo Seletivo
para Contratação de Professor Substituto, como segue: - Vaga: Afastamento para cursar Pós-Doutorado -
Prof.  Eduardo Grala da Cunha - Processo nº 23110.033066/2020-96. - Departamento/Curso/Unidade:
Departamento de Tecnologia da Construção/FAUrb. - Área: Tecnologia de Arquitetura e Urbanismo OU
Instalações Prediais.- Regime de Trabalho: 40h. -  Nº de vagas: 01 vaga. - Titulação Exigida:  1.
Graduação em Arquitetura e Urbanismo OU Engenharia Civil; 2. Mestrado em qualquer Área. - Classe:
Classe D. - Pontos da Prova e Bibliografia: SEI nº 1158635. A seguir, Assessora Tais relatou mais quatro
processos, solicitando a inclusão de dois na pauta: IFISP – o processo havia passado na reunião da
semana anterior e não justificava a necessidade da carga horária de seis horas. Outro do IFISP – retornou,
pois não havia motivos, por não constar no processo prorrogação do afastamento. O processo retornou
com a Portaria de prorrogação e incluíram dois pontos, pois constavam apenas oito. FaMed – Três
substitutos alocados em vagas de aposentadoria e falecimento. Formulário apresentado com problemas,
não podendo ser pautado. Autorizado o presidente para acompanhar a demanda junto com a Faculdade de
Medicina. FO – Vaga de aposentadoria – Não tinham o despacho da PROGEP. Poderia ser aprovado “ad
referendum”. O senhor presidente disse que para os casos do IFISP, um seria possível de ser analisado e o
segundo perguntava se era relevante. Em relação à FaMed, faria um questionamento à Unidade para saber
da necessidade de vinte horas para uma vaga de quarenta horas. Não existia previsão de carga horária em
disciplina. Não deveria ser pautado. No caso da Faculdade de Odontologia, não entendia as dificuldades.
A Assessora Tais disse que foi encaminhado no dia quinze, sem despacho do NUMOV. Ficaria para ser
verificado e aprovado posteriormente. Deixou a palavra à disposição dos conselheiros. Sem manifestação,
colocou em votação o bloco de dezoito processos, abrindo o processo da FAEM com Graduação, como
solicitada e Doutorado em qualquer área. Aprovado o bloco, com onze votos favoráveis.  Item 06.
COMISSÃO DE GRADUAÇÃO – CG. Proc. nº 23110.023356/2020-21 – FO – Cancelamento do
ingresso de alunos no Curso de Odontologia em 2021. A conselheira Fátima conduziu as manifestações.
O conselheiro Luiz Filipe disse que havia feito reunião com Coordenadores de Graduação e gerou muitas
manifestações que já haviam surgido na reunião do COCEPE. Tomaram posição de apoiar a última fala
da reunião do COEPE: suspender o semestre de 2021/1e tenha plano de recuperação das vagas. O
segundo semestre avaliariam depois. A conselheira Izabel disse que concordava em o conselheiro Schuch,
pois não valia a pena reduzir a número e sim, cancelar o semestre. Queria saber o que resolver no futuro.
Deveriam pensar nas condições de oferecimento do novo semestre. Aprovava o cancelamento de 2021/1.
O conselheiro Flavio disse que eram pelas condições objetivas pela estrutura que a FO estava tendo. Já
tinham redução de vagas pela ampliação do curso através do REUNE. Isso já havia acontecido
anteriormente, por seis meses, quando haviam feito a reforma do primeiro andar. Era favorável a cancelar
o primeiro semestre. A conselheira Mara disse que trazia o que havia sido retirado com seus
representados. Deveriam saber do prazo para conclusão das obras para poder decidirem. Como não teriam
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ingresso no semestre de 2021/1, não acolheriam esta possibilidade, pois poderiam perder estas quarenta e
cinco vagas. O conselheiro Thiago falou que na semana anterior já havia trazido alguns elementos para
consideração. Alguns questionamentos não haviam sido respondidos. No primeiro semestre de 2021 seria
para recuperação dos alunos eu já estivessem estudando. Como seria o calendário acadêmico dos dois
semestres de 2021? Poderiam permanecer no calendário remoto? Entendia que estavam tomando uma
decisão muito cedo, sem decidir a forma do calendário. Eram contra o fechamento das vagas. A
conselheira Fátima disse que 2021/1, calendário acadêmico, iria iniciar somente em agosto de 2021, ano
civil, sendo, portanto, no segundo semestre o ingresso para alunos novos pelo PAVE e pelo SISU.
Teríamos o primeiro semestre todo do ano civil de 2021 para analisar estas situações. Por outro lado,
considerando todo o contexto de tudo que já havia sido discutido e as análises que haviam feito dos
materiais e documentos encaminhados pela Faculdade de Odontologia, haviam entendido que seria
possível fazer o cancelamento destas vagas, desde que haja recuperação destas, mas que haja também um
plano de recuperação dos alunos retidos, pois em caso contrário a situação iria permanecer a mesma, ainda
quando chegassem em 2022, ano civil. Se não tomassem nenhuma providência em curso, não planejar
essa recuperação, tanto de vagas, quanto dos alunos que estavam retidos, fosse em formato remoto ou
fosse em formato presencial, quando isto fosse possível, pois já estavam assinalando para isso no princípio
de maio, e no segundo semestre provavelmente isto fosse possível, a situação não seria revertida e
permaneceria da mesma forma. Ainda estariam votando o cancelamento do segundo semestre de 2021, o
que não acreditava viável e nem adequado. Por outro lado, era importante também que vissem o
movimento no sentido de adequar a ocupação dos espaços. Resolver ou minimizar a situação dos alunos
represados e o planejamento para recuperação das vagas. Sendo este tipo de encaminhamento, seria
favorável. Perguntou aos conselheiros se tinham condições de votar a proposta. O conselheiro Mário
Lúcio disse que acreditava que ninguém conhecia tanto as condições como a própria Unidade. Tinha
acompanhado o processo realizando trabalhos juntamente com a equipe de manutenção e o esforço era
grande para evitar o represamento. Em relação ao não ingresso, também tinham medo de perda das vagas,
mas não adiantava trazer alunos para a Universidade e não dar andamento a seus estudos. Deveriam tomar
para si o problema de forma séria, não desprezando o estudo da Unidade. O senhor presidente completou
a informação sobre a inauguração da obra com adequação do primeiro e terceiro andares e o segundo
ficaria para o semestre seguinte. Colocaria em votação a suspensão anual ou naquele momento, por conta
do calendário acadêmico, votariam a suspensão do semestre 2021/1. Ato contínuo solicitariam à Unidade
o Plano de Trabalho para reposição. Outra questão era a recuperação das vagas paulatinamente até terem
as quarenta e cinco vagas retornadas. Poderiam chegar ao limite das sessenta e duas vagas totais. Talvez
cinquenta vagas, que seria mais factível. Colocado em votação: 1 – 2021/1 suspenso ingresso com
posterior recuperação das vagas. – retornadas as vagas nos ingressos seguintes; - plano de recuperação –
08 (oito) votos. 2 – contrários – 03 (três) votos e zero abstenções.  A seguir, foi colocada em votação o
número de vagas a serem recuperadas por ingresso. O conselheiro William disse que a Unidade é quem
deveria definir o número de recuperação das vagas. O senhor presidente disse que o máximo que a FO
poderia recuperar era de dezessete vagas semestralmente. O conselheiro Rubens Ramos, levando em
consideração as falas anteriores, disse que nove vagas por semestre dariam conta. Deveriam conversar
com a Unidade para saber quando retornariam o total das sessenta e duas vagas a partir da conclusão das
obras. O conselheiro Flavio disse que para que a FO pudesse ampliar para sessenta e duas era a ampliação
da área física. Por enquanto estavam ampliando para o distanciamento social, para manter o número atual
de quarenta e cinco alunos. Sessenta e dois era impraticável. Concordava com a falado conselheiro
William, mas não podiam desconsiderar o processo de recuperação física que estava ocorrendo. Teriam de
ter o número de segurança.  Colocado em votação para encaminhamento do processo de plano de
recuperação das vagas, estabelecendo prazo para recuperação de cinco anos no máximo. Dez votos
favoráveis. Finalmente o encaminhamento ficou da seguinte forma: “O COCEPE aprovou o
encaminhamento de suspensão de oferta de vagas para o Curso de Odontologia no primeiro semestre de
2021, com retomada gradual das 45 vagas e apresentação de Plano de Recuperação das vagas,
estabelecendo este prazo para cinco anos no máximo”. Proc. nº 23110.047340/2019-71 – PRE – Minuta
Edital XX/2020 – Vagas p/Cursos de Graduação – Tecnológicos e Bacharelados.  A conselheira Fátima
falou do sentido do edital. Disse que a primeira proposta estava muito na linha da liberação de vagas para
as Unidades e não para os cursos.  Os cálculos das fórmulas que foram apresentadas tinham componentes
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fortes da carga horária da Unidade e créditos na Unidade e não especificamente nas disciplinas dos
cursos. Considerando que ainda tinham cursos de Bacharelado e Tecnológicos, na condição de REUNE,
que ainda não tinham atendido as demandas de professores para que os cursos funcionassem na sua
plenitude, a CG foi bastante sensível, no sentido de reorientar a proposta de Minuta. Refizeram os
cálculos e as fórmulas, entendendo que tinham de especificar mais todas as formulações, para atender as
disciplinas obrigatórias para formação específica nos cursos, fossem de Bacharelado ou Tecnólogo. Isso
daria conta de ser o Colegiado atendido nas suas demandas. Até porque se fossem atender a Unidade, a
possibilidade de ocupação de vagas existentes nas Unidades com as duas primeiras vacâncias, sobretudo
de aposentadorias, a Unidade acaba tendo total autonomia para fazer seu processo de seleção. Neste caso,
eram as vagas que ficavam retidas pelo COCEPE e tinham o compromisso de fazer esta redistribuição
entre os cursos de Graduação e atendendo especificamente as demandas dos cursos. O senhor presidente
disse que a proposta que veio colocava um componente que a vaga seria lotada na Unidade. A Resolução
atual já dava duas vagas para a Unidade. O COCEPE precisava atender a necessidade dos cursos. A
fórmula acabava levando para o Departamento e Unidade Acadêmica e não para o curso. Fez
considerações para a CG considerar este lado do curso, quando analisassem. O conselheiro Mário disse
que estava de acordo, mas tinha dúvida na fala da conselheira Fátima, quando falava em vagas REUNE.
Não deveriam atar este em nenhum momento. Solicitou que a carga horária ficasse liberada também para
cursos de PG em Bacharelado e Tecnológicos. A conselheira Fátima disse que o Edital não se referia a
REUNE em nenhum momento. Colocado em regime de votação, o Edital foi aprovado com nove votos e
uma abstenção. O COCEPE aprovou a Minuta de Edital de Seleção para Solicitação de Vagas Docentes
para os Cursos de Graduação de Grau Tecnológico e de Grau Bacharelado da UFPel. Ficou deliberado
que deveriam acrescentar o cronograma e número de vagas. O senhor presidente explicou que o edital
deveria dizer especificamente o número de vagas. Ficou deliberado o número de 10 (dez) vagas. Proc. nº
23110.032762/2020-85 – Acadêmico – FaMed – Solicitação de regularização de frequência
(Preenchimento do FPIN) – Disciplina Técnicas de Avaliação Psicológica I – Acad. Lisete de Oliveira
Jardim – Curso de Psicologia. A relatora explicou que a aluna havia solicitado que fosse feita a avaliação
da disciplina. O professor não havia dado o retorno ao Colegiado. Não houve solicitação de intervenção
da Direção. O conselheiro Schuch disse que o processo era de 2019. Fazia mais de um ano que a aluna
estava no impasse. O conselheiro Thiago disse que era fato inusitado, mas concordava que precisavam
pensar no prejuízo acadêmico da aluna. Achava estranho o professor não dar retorno. Queria saber se
havia mecanismo para resolver de forma mais ágil a questão. A conselheira Mara disse que havia duas
questões distintas: a aluna comprovou sua enfermidade, situação legal. Tínhamos que dar retorno à aluna.
Outra era do ponto de vista interno, do Colegiado com o professor. Este deveria entregar suas
manifestações.  O senhor presidente falou que teriam de pedir à Unidade uma resposta de por que não foi
feito em tempo hábil. Seria competência do Gabinete do Reitor pedir esclarecimentos ou PAD. O
COCEPE poderia ver o mérito da questão e encaminhar ao Reitor, para conferir o prejuízo à aluna. A
conselheira Mara disse que não falava em inquérito disciplinar. Falava em discutirem o mérito acadêmico
do pedido da aluna e depois fazer a avocação de competência. Outra possibilidade era solicitar à Unidade
a falta de informações. A conselheira Fátima disse que já haviam encaminhado ao Colegiado e retornada a
resposta que o professor não havia retornado o contato. O conselheiro William disse que concordava com
a conselheira Mara, mas poderiam sugerir que outro professor assinasse. Deveriam fazer o diálogo com a
Direção. O conselheiro Mário Lúcio disse que deveriam ouvir a Unidade. Perguntar por que a situação
estava daquela maneira. Finalmente o COCEPE aprovou o mérito da solicitação da aluna LISETE DE
OLIVEIRA JARDIM, para o preenchimento do FPIN, por parte do prof. Mateus Luz Levandowski, para
a regularização da sua frequência na disciplina Técnicas de Avaliação Psicológica I e deliberou
encaminhar o processo ao Colegiado do Curso de Psicologia/Faculdade de Medicina, para que corrija o
ato administrativo de não cumprimento da regularização da frequência e prestar esclarecimento do contato
com o referido Professor. Os demais processos, todos com parecer favorável, foram aprovados pelo
Conselho. Proc. nº 23110.032206/2018-94 – CA – Projeto Pedagógico do Curso de Teatro Licenciatura
(Doc SEI 1130716). Proc. nº 23110.036438/2018-11 – ICH – Projeto Pedagógico do Curso de História
– Licenciatura (Doc. SEI 1142188). Proc. nº 23110.012153/2020-18 – FAEM – Regimento do
Colegiado de Curso de Agronomia. Proc. nº 23110.027578/2020-13 – FaMed – Documentos referentes
à realização de disciplinas práticas de forma remota, que serão apensados ao PPC do Curso Psicologia e
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enviados à SERES. Proc. nº 23110.033890/2020-46 – Coleg.do Curso de Medicina – FaMed –
Solicitação p/realizar os componentes práticos, em regime presencial, nos meses de janeiro e fevereiro –
Disciplinas de Clínica Médica I e Clínica Médica II. Proc. nº 23110.033488/2020-61 – Coleg.do Curso
de Computação – CDTEC – Solicitação de oferta em Regime Concentrado – Disciplina de Interação
Humano Computador (2200024). Proc. nº 23110.031801/2020-27 – Acadêmico – FaMed – Solicitação
para realizar o Estágio Supervisionado, em regime de teletrabalho – Acad. Guilherme Hellwig
Dieckmann. Proc. nº 23110.032720/2020-44 – CLC – Relatório Final do Projeto de Ensino: Os
Estilhaços do Real na Literatura Brasileira Contemporânea: O Miniconto e a Literatura Marginal. Proc. nº
23110.032687/2020-52 – CLC – Relatório Final do Projeto de Ensino: Covideutsch-20: aprendizagem
de alemão durante a pandemia. Proc. nº 23110.032683/2020-74 – FAT - Relatório Final do Projeto de
Ensino: Análise Multivariada de Dados para Pesquisa Quantitativa em Administração. Proc. nº
23110.032807/2020-11 – FD -           Relatório Final do Projeto de Ensino: Diálogos de Direito Civil e
Empresarial. Proc. nº 23110.033514/2020-51 – FD - Relatório Final do Projeto de Ensino Por dentro do
Direito. Proc. nº 23110.028786/2018-15 – FaMed – Relatório Final do Projeto de Ensino: Atenção ao
Recém-nascido. Proc. nº 23110.033241/2018-21 – FaMed – Relatório Final do Projeto de Ensino: Liga
Acadêmica de Dermatologia. Proc. nº 23110.046410/2019-73 – FaMed – Relatório Final do Projeto de
Ensino: Gineco Talks. Proc. nº 23110.013464/2020-96 – FaMed – Relatório Final do Projeto de Ensino:
Estatística: abordagem não presencial. Proc. nº 23110.017870/2020-28 – FaMed – Relatório Final do
Projeto de Ensino: Primeira Oficina de Coapinho. Proc. nº 23110.019334/2020-67 – FaMed – Relatório
Final do Projeto de Ensino: Jornada da Liga de Educação Médica da UFPel. Proc. nº
23110.019329/2020-54 – FaMed – Relatório Final do Projeto de Ensino: Laboratório de Práticas
Emancipatórias e Territoriais – LAPET. Proc. nº 23110.022086/2020-31 – FaMed – Relatório Final do
Projeto de Ensino: Semana Acadêmica de Medicina. Proc. nº 23110.022115/2020-65 – FaMed –
Relatório Final do Projeto de Ensino: O sofrimento psíquico: desafios e possibilidades. Proc. nº
23110.028875/2020-86 – FaMed – Relatório Final do Projeto de Ensino: Estresse e Saúde: Semestre
letivo alternativo 2020/1. Proc. nº 23110.024388/2020-44 – FO – Relatório Final do Projeto de Ensino:
Educação Continuada em Radiologia Odontológica. Proc. nº 23110.033122/2020-92 – IFISP –
Relatório Final do Projeto de Ensino: Tópicos Especiais II – Política, Mídia e Movimentos Sociais. Proc.
nº 23110.019329/2020-54 – FaMed – Relatório Parcial do Projeto de Ensino: Laboratório de Práticas
Emancipatórias e Territoriais – LAPET. Proc. nº 23110.028820/2020-76 – FaMed – Relatório Parcial
do Projeto de Ensino: Leiga em Casa. Dando sequência à reunião, passou à análise do Item 07.
COMISSÃO DE EXTENSÃO – CE. Os processos a seguir, todos com parecer favorável da Comissão,
foram aprovados em bloco. Proc. nº 23110.033534/2020-22 – ICH – Renovação de Projeto de
Extensão: Web Site do Laboratório de Estudos Agrários e Ambientais/LEAA (Código 171). Proc. nº
23110.033526/2020-86 – ICH – Renovação de Projeto de Extensão: Museu Morro-Redondense: Espaço
De Memorias E Identidades (Código 594). Proc. nº 23110.033525/2020-31 – ICH – Renovação de
Projeto de Extensão: Projeto de Revitalização do Museu Gruppelli (Código 592). Proc. nº
23110.033511/2020-18 – PREC – Renovação de Projeto de Extensão: Vizinhança no campus Anglo –
interação com a comunidade pelotense! (Código 1338). Proc. nº 23110.033572/2020-85 – CCQFA –
Relatório Parcial do Projeto de Extensão: Capacitação em Uso e Manejo de Animais de Laboratório da
Universidade Federal de Pelotas (Código 1772). Proc. nº 23110.031859/2020-71 – CA – Relatório
Parcial do Projeto de Extensão: Tatá – Núcleo de dança-teatro (Código 1314). Proc. nº
23110.033551/2020-60 – CLC – Relatório Parcial do Projeto de Extensão: Remição de pena através da
prática de leitura no Presídio Regional de Pelotas (Código 1507). Proc. nº 23110.032101/2020-50 – FN
– Relatório Final do Projeto de Extensão: Prestação de serviços em análise microbiológica de alimentos e
superfícies Código 27). Proc. nº 23110.033568/2020-17 – FD – Relatório Final do Projeto de Extensão:
52ª Semana Acadêmica da Faculdade de Direito (Código 1942). Proc. nº 23110.033571/2020-31 – FD -
         Relatório Final do Projeto de Extensão: Simulado de Sessão do Supremo Tribunal Federal (Código
1864). Proc. nº 23110.032509/2020-21 – CA – Relatório Final do Projeto de Extensão: Exposições do
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Museu de Arte Leopoldo Gotuzzo (Código 1334). Proc. nº 23110.033563/2020-94 – PREC – Relatório
Final do Projeto de Extensão:  Exposição Virtual Minha Máscara (Código 3361). Item 08. PROJETOS
UNIFICADOS – COBALTO. Os processos a seguir, todos com parecer favorável das Comissões, foram
aprovados em bloco. Comissão de Extensão – Ações (03): Proc. nº 12071    - Canal do Idoso (Projeto:
Liga Acadêmica de Geriatria e Gerontologia). Proc. nº 11955  - Como anda a saúde mental na UFPel?
Resultados do Psicovid (Projeto: UFPel Talks). Proc. nº 11760 – Curso de Roteiro para Professores 2
turma de 2020 (Projeto: Laboratório Acadêmico de Produção de Vídeo Estudantil). Comissão de
Extensão – Programa (01): Proc. nº 232 – Museologia Extracampi. Comissão de Extensão – Projetos
(04): Proc. nº 3855 -        Garantia da Longitudinalidade do Cuidado na Atenção Primária em Saúde
durante a Pandemia de Covid-19: a UBS On-line. Proc. nº 3707 – I Seminário GEEMIN: Educação,
Arte, Música e Deficiência – Processos de inclusão. Proc. nº 3853 – Serviços de Atenção Primaria à
Saúde nas Unidades Básicas de Saúde vinculadas à UFPel. Item 09. COMISSÃO PERMANENTE DE
PESSOAL DOCENTE – CPPD. Proc. nº 23110.021025/2020-57 – FaMed – Requerimento de
Mudança de Regime de Trabalho, de 20 horas para 40 horas SEM Dedicação Exclusiva, da docente
Cristiane Hallal da Silva. A conselheira Izabel relatou o processo. Disse que a professora estava
requerendo a mudança de regime de trabalho de 20 horas, para 40horas sem Dedicação Exclusiva. Disse
que tentou levar em consideração os pareceres da CPPD, da FaMed, aprovando. No caso dos professores
da Medicina, estes atuavam muito nos ambulatórios. A FaMed havia respondido ao despacho do
COCEPE. O senhor presidente fez considerações para excepcionalidade e solicitou retorno da Unidade
para este fato. A Resolução 32/2017 diz que tem que ser justificado. Fez levantamento geral e solicitou
RAAD 2018 e 2019. Levou também em consideração o número de horas na graduação e outros tantos
itens que somavam mais de 40 horas semanais, foi favorável à solicitação. Disse que estes processos
precisavam ficar muito bem justificados, até por atendimento à solicitação da CGV, isso também
impactava no percentual da nota do curso, quando tem baixo número de professores sem DE. A nota
última da FaMed foi dois e no mínimo no país deve ser quatro. A conselheira Fátima disse eu o CPC foi
quatro. Conceito preliminar, resultado do ENADE feito no ano anterior. A conselheira Izabel sugeriu
fiscalizarem mais os regimes de 40 horas sem DE. O senhor presidente respondeu que isto tem sido feito.
O conselheiro Schuch disse que era preciso ponderar que era claro que a excepcionalidade não era clara e
poderia ser questionada. Outra é que de forma estavam concedendo meia vaga para o curso. Havia no
RAAD um ferimento ao deliberado pelo COCEPE. Com essa contraposição das ideias e não ter um
impacto direto e considerando que olhando para a programação não fica claro o ganho que a UFPel teria
com essa mudança, disse que iria se abster para não ter fala para ser favorável e nem ser totalmente
contrário. A conselheira Mara disse qe a fala do conselheiro Schuch lhe rendera uma dúvida. Perguntou
se havia levantamento de quantos professores da FaMed de quantos professores haviam feito esta
solicitação. O senhor presidente disse que de 2017 até aquele momento tiveram dois pedidos que não
foram atendidos. O conselheiro Flavio falou da concepção que no futuro deveriam fazer uma reflexão
sobre a carreira docente para terem um modelo de Universidade com todo o mundo com DE ou todos
Doutores. Seria salutar que tivessem pessoas com experiência tanto prática como com pesquisa. Muitas
dessas situações não teriam ganhos para a Instituição não agregando valor adequado para a Universidade.
Precisavam pensar na carreira docente atual. Finalmente o COCEPE aprovou o parecer (1146836)
exarado pela relatora Prof.ª Izabel Cristina Custódio de Souza, favorável à solicitação de Mudança de
Regime de Trabalho, de 20 horas para 40 horas SEM Dedicação Exclusiva, da docente Cristiane Hallal
da Silva, com oito votos favoráveis e duas abstenções. Item 10. PROCESSOS APROVADOS “AD
REFERENDUM” PARA SEREM HOMOLOGADOS. Proc. nº 23110.031493/2020-30 – PRE –
Abertura de Processo Seletivo Especial (Portador de Diplomas), para o Curso de Licenciatura em História
– EAD, no âmbito da UAB-UFPel. O senhor presidente relatou o motivo de ter aprovado o processo de
seleção para Licenciatura EAD. Havia uma readequação feita pelo MEC incluindo vagas para cursos da
UFPel, readequando certos Polos. Precisava de aprovação do COCEPE. A Coordenadora precisava
informar como faria a adequação das vagas. O Conselho homologou o parecer favorável do senhor
presidente. Este, finalizando a reunião, agradeceu a Assessoria qe a servidor Tais tinha prestado ao
COCEPE. Disse que esta havia feito um grande trabalho e que esta era muito competente, como sua
característica. Desejou sucesso nos próximos desafios. A servidora Tais agradeceu pelas palavras e pelo
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carinho. O conselheiro Flavio disse ser um privilégio trabalhar com a Tais e agradeceu pelo seu trabalho.
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 ROSEMERI GOMES GONCALVES,
Secretária, Conselho Coordenador do Ensino, da Pesquisa e da
Extensão, em 12/02/2021, às 13:51, 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 LUÍS ISAÍAS CENTENO DO
AMARAL, Professor do Magistério Superior/Assoc./Tit., em 22/02/2021,
às 22:53, 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 1204006 e o código CRC 3CBB2288.

Referência: Processo nº 23110.034223/2020-81 SEI nº 1204006
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