UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO
ATA nº 01/2021
Aos onze e dois dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, 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 pela Professora Ursula Rosa da
Silva, Vice-Reitora, com a presença dos seguintes Conselheiros: Professor Eduardo Ferreira das
Neves Filho, representando a Pró-Reitora de Ensino; Professor Flavio Fernando Demarco, Pró-Reitor
de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, Professor Eraldo Pinheiro dos Santos, Pró-Reitor de Extensão
e Cultura; Professora Márcia Foster Mesko, representante da Área de Ciências Exatas e Tecnologia;
Professora Izabel Cristina Custódio de Souza, representante da Área de Ciências da Saúde e
Biológicas; Professora Silvana de Fátima Bojanoski, representante da Área de Ciências Humanas
Professor William Silva Barros, representante do Conselho Universitário; Senhora Mara Beatriz
Gomes, representante dos Técnico-Administrativos; Senhor Matheus Cruz, representante dos TécnicoAdministrativos; Acadêmico Thiago Ferreira de Abreu, representante discente e o Acadêmico Rubens
Marques Obelar Ramos, representante discente. Não compareceram os conselheiros Professor Carlos
Walter Alves Soares, representante da Área de Letras e Artes e Professor Luiz Filipe Damé Schuch,
representante da Área de Ciências Agrárias, por estar em férias. Com a constatação de existência de
quórum, a senhora presidenta iniciou a reunião cumprimentando a todos e informou que explicaria a nova
estrutura do COCEPE. Disse da necessidade de ter uma aproximação maior com as estruturas interna e
externa da Universidade e decidiram ter uma nova assessoria, Professora Silvana Paiva Orlandi, que
ocuparia o cargo de Assessora Pedagógica. Teriam uma primeira organização em fevereiro. Nas jornadas
Pedagógicas tratariam do PDI e PPI, como de demandas dos cursos. A ideia era ter reuniões pedagógicas
no COCEPE. Dando continuidade, colocou a pauta em regime de votação, que foi aprovada, sem
acréscimos. Passou ao Item 01. INFORMES. A senhora presidenta falou do cronograma de reuniões do
COCEPE, até junho. Aprovado o cronograma, por unanimidade. O conselheiro Flavio Demarco falou
sobre a questão do projeto rejeitado no COCEPE no ano retrasado. Estavam trabalhando para construção
de Mestrado Profissional na Área de Turismo, envolvendo outras Universidades. Falou também que a
CAPES estava trabalhando no estímulo à fusão de Programas de Pós-Graduação. Na UFPel dois
Programas com nota três estavam sendo negociados para esta fusão. Temos média de nota quatro ou
acima. Relatou que a CAPES criou uma nova metodologia para distribuição de bolsas (1º ciclo avaliativo
e nas Áreas Estratégicas da FAPERGS) no RS apenas vinte e um Programas haviam sido contemplados.
A UFPel havia sido contemplada na Área de Ciências Ambientais. Tivemos a situação de vários alunos
aprovados em PPG Mestrado, mas tinham pendências e foi criada Minuta para que os alunos não
perdessem as vagas, enquanto completavam seus Cursos de Graduação. A Minuta havia sido levada para
análise da Procuradoria Jurídica. Neste momento a senhora presidente deixou a palavra à disposição para
a Prof.ª Silvana e TA Jocasta se apresentarem. Após as apresentações, passou à análise do Item 02.
APROVAÇÃO ATAS Nº 23 e 24/2020. A conselheira Silvana Bojanoski solicitou correção na parte que
a colocava como ausente. Estava em férias. Ata 23, aprovada por unanimidade. Ata 24, aprovada por
unanimidade. A seguir solicitou para inverterem a ordem da pauta e passarem ao Item 6, por ser um
assunto longo que precisava aprovação naquela reunião. Com aprovação dos conselheiros, passou à
análise do Item 06. MINUTA PARECER NORMATIVO - Regulamenta os procedimentos para
realização, em modo remoto, da Seleção Simplificada para Professor Substituto para as vagas do Edital
COODEC nº 001/2021. Disse que o item seis do Edital 001/2021 falava das provas. Relatou todas as
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questões que levaram a realização das provas, de forma remota. O conselheiro Flavio disse que
considerando a forma de realização das provas para Professor Substituto, poderiam fazer de forma remota.
O conselheiro Eraldo concordou que a característica do concurso para Professor Substituto permitia a
realização de forma não presencial. A senhora presidenta disse que tinham muitos candidatos inscritos e
muitas Unidades envolvidas (37 vagas). Colocou em votação se fariam de forma remota exclusivamente o
Edital 001/2021 da COODEC. Esta foi aprovada, por unanimidade. Passou à leitura da Minuta. A
conselheira Mara fez destaque no Art. 7º, parágrafo 3º - “portadores de necessidades especiais”. A
conselheira Mara se referiu a seu destaque, pois desde o ano de 2016 os termos haviam sido alterados.
Retirar a palavra “portadores” e colocar “candidatos com deficiência”. Art. 31 – capacidade e acesso.
Armazenamento – só a presidência teria acesso? Em relação à queda do sistema do servidor a UFPel teria
reagendamento? A senhora presidenta disse que a gravação da sala ficava disponível no sistema e seria
disponibilizado ao COCEPE. Art. 27 – ver se para o candidato também seria possível. Inserir que o
suplente deveria estar conectado. A conselheira perguntou se caísse o sistema da UFPel, como agiriam no
caso de não conseguir instalar a Banca no início do concurso. A senhora presidenta falou que deveriam
inserir um item que tratasse deste fato. Seria bom colocar: postergar em vinte e quatro horas o concurso.
Não havendo mais observações por parte dos conselheiros, a senhora presidenta perguntou se poderiam
fazer uma pré-aprovação. Colocada em votação, a Minuta foi aprovada, poro unanimidade, condicionada
ao ajuste dos itens mencionados. A seguir passou à análise do Item 05. COMPOSIÇÃO DE
COMISSÃO ESPECIAL DO COCEPE – Conforme Inciso I, Item 6 do Parecer Normativo nº 26/2020
do COCEPE. A relatora explicou que o Parecer Normativo nº 26 do COCEPE, de vinte e dois de
dezembro de dois mil e vintee falava na criação da Comissão Especial, com participação de alguém do
COPLAN e alguém da PRE. Em relação à PRE, seria solicitado um nome indicado pela conselheira
Fátima Cossio. O conselheiro Eduardo propôs uma composição de Comissão: três membros do
COCEPE, dois representantes do COPLAN e representantes indicados pelo Comitê COVID-1. Foi
sugerido o nome da conselheira Isabel, que representava a Área de Ciências da Saúde e que faria a
interlocução com os Coordenadores dos Cursos desta Área. A conselheira Márcia sugeriu que a
conselheira Isabel fizesse a interlocução também com outras Áreas. O conselheiro Rubens perguntou se
poderiam indicar um nome de representante dos discentes. A senhora presidenta propôs esta formatação:
três representantes do COCEPE, por categoria; dois representantes da PRE (CRA e CEC); dois
representantes do COPLAN e dois representantes do Comitê COVID, podendo reduzir para um
representante de cada indicação externa. Colocada em votação a estrutura, com seis nomes. Foi aprovada
por unanimidade. A seguir, o conselheiro Eduardo sugeriu as datas de envio das propostas: 22 ou 23, para
aprovar o modo híbrido no dia 25. Até o dia 17 seria aguardada a indicação dos nomes para comporem a
Comissão. Seria dado prazo de 10 dias, para apresentação das propostas na reunião de 25 de fevereiro.
Solicitou que fosse estabelecido prazo maior para a Comissão e Colegiados apresentarem as propostas já
analisadas. A parte prática seria avaliada após a matrícula no dia dois de março. A senhora presidenta
relatou o fato do item que falava que o aluno precisa se matricular e justificar se não puder confirmar a
matrícula. Acreditava que muitos alunos e Coordenadores não estavam sabendo desta obrigatoriedade.
Solicitou que tivessem cuidade em relação a este item. O conselheiro Thiago relatou que esta também era
uma preocupação sua, desde a redação do documento, pois não teriam garantia de que a informação
chegaria a todos. O conselheiro Rubens disse que talvez tivessem alternativa, para que o item fosse viável,
seria dar matrícula em disciplina alternativa. Diante das incertezas deveriam fazer o possível para que a
situação ficasse melhor para os alunos. A senhora presidenta disse que solicitaria à Professora Silvana
Orlandi que fizesse contato com a PRAE e CRA, para fazer a divulgação da necessidade de justificativa.
Deixou em suspenso a decisão, para o retorno do conselheiro Eduardo, que havia se retirado, para fazer
contato com a Prof.ª Fátima Cossio. Neste momento, passaram à nova inversão de pauta e aprovaram em
bloco os pareceres favoráveis de cada Comissão. Item 09. COMISSÃO DE GRADUAÇÃO – CG. Os
dois primeiros processos, com parecer desfavorável ficaram para ser analisados em próxima
reunião. Proc. nº 23110.034134/2020-34 – Acadêmico/FAEM - Recurso referente a ingresso por cotas
sociais – Acad. Laerte Afonso Rochel- C.Zootecnia. Proc. nº 23110.033855/2020-27 –
Acadêmico/CCSO - Solicitação de Reopção p/Curso de Administração – Noturno – Acad. Larissa
Viégas Nunes. Os demais, todos com parecer favorável, foram aprovados em bloco. Proc. nº
23110.035426/2020-94 – Externo/CRInter - Pedido de Revalidação de Graduação de Miguel Matias
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Gimenez Balbuena, na Área de Ciências Sociais Aplicadas, registrado na Plataforma Carolina Bori sob nº
0634.1.28277/10-2020. Proc. nº 23110.023622/2019-82 – CA - Solicitação para manutenção da redução
de vagas para ingressantes do Curso de Dança - Licenciatura para o semestre 2021/01. Proc. nº
23110.002726/2021-78 – CID/GR - Oferta de vagas para Quilombolas e Indígenas. Proc. nº
23110.002986/2021-43 - CRA/PRE - Quadro de vagas 2021 - Oferta de vagas em cursos presenciais de
graduação. Proc. nº 23110.045165/2018-04 – CCQFA - Projeto Pedagógico do Curso Superior de
Tecnologia em Alimentos/CCQFA. Proc. nº 23110.020000/2020-36 – CDTec - Projeto Pedagógico do
Curso de Engenharia de Materiais/CDTec (SEI nº 1194268). Proc. nº 23110.002497/2021-91 – FV Documentos referentes à realização de disciplinas práticas de forma remota, que serão apensados ao PPC
de Medicina Veterinária e enviados à SERES. Proc. nº 23110.002682/2021-86 – FaMed - Solicitação
do Colegiado do Curso de medicina para realizar os componentes práticos em regime presencial da
disciplina de Clínica Cirúrgica. Proc. nº 23110.033892/2020-35 – FN - Renovação de Projeto de Ensino:
3329 Entre Benés, batuques e quindins: a contribuição de saberes e sabores da Cozinha Preta para a
Gastronomia. Proc. nº 23110.001619/2021-22 – FN - Relatório Final do Projeto de Ensino: 3789
Introdução a Nutrição. Proc. nº 23110.033896/2020-13 – CCQFA - Relatório Parcial do Projeto de
Ensino: 3337 I Webinar de Alimentos: Inovação e Tecnologia de Embalagens e I Mostra de Inovação e
Tecnologia de Embalagens Alimentícias na Pós-Graduação. Proc. nº 23110.001481/2021-61 – FO Relatório Parcial do Projeto de Ensino: 2338 Reaprendendo a sorrir: Odontogeriatria e Gerontologia.
Proc. nº 23110.001236/2021-54 – FN - Relatório Parcial do Projeto de Ensino: 2384 Tópicos em
Gastronomia: Grupo de Estudos Interdisciplinar. Proc. nº 23110.000946/2021-67 – FN -Relatório Parcial
do Projeto de Ensino: 2637 Seminários sobre Práticas Alternativas em Alimentação e Nutrição. Proc. nº
23110.034465/2020-74 – CEng - Relatório Parcial do Projeto de Ensino: 2236 Métodos matemáticos
avançados em Engenharia. Proc. nº 23110.031782/2020-39 – IB - Relatório Parcial do Projeto de
Ensino: 2226 Historep - Pesquisa, ensino e extensão em reprodução de equinos. Proc. nº
23110.002655/2021-11 – CCSO - Relatório Parcial do Projeto de Ensino: 2128 Café com Turismo.
Proc. nº 23110.035097/2020-81 – CLC - Relatório Final do Projeto de Ensino: 3233 Morfologia: uma
introdução. Proc. nº 23110.034454/2020-94 – IFISP - Relatório Final do Projeto de Ensino: 3286
Corona Lectures: abordagens multidisciplinares ao fenômeno pandêmico. Proc. nº 23110.016684/202071 – ESEF - Relatório Final do Projeto de Ensino: Treinamento de musculação. Proc. nº
23110.001231/2021-21 – CLC - Relatório Final do Projeto de Ensino: 2511 Checagem De Imagens Que
Circulam No Ciberespaço. Proc. nº 23110.000945/2021-12 – FV - Relatório Final do Projeto de Ensino:
3242 Grupo de estudos em Economia solidária, sustentabilidade e tecnologias sociais. Proc. nº
23110.000498/2021-00 – FAEM - Relatório Final do Projeto de Ensino: Apoio ao ensino de graduação
na área de recursos hídricos da FAEM. Proc. nº 23110.035143/2020-42 – FE - Relatório Final do
Projeto de Ensino: 3676 Curso: Medidas de bloqueio no enfrentamento ao COVID. Proc. nº
23110.031700/2020-56 – IB - Relatório Final do Projeto de Ensino: Liga Acadêmica de Neurociência
(LANEuro-UFPel). Proc. nº 23110.028136/2020-94 – FE - Relatório Final do Projeto de Ensino: 2915
Casos Clínicos. Proc. nº 23110.010947/2020-39 – ICH - Relatório Final do Projeto de Ensino: 2331
Juventudes Rurais e a construção de suas identidades: trajetórias rurais e urbanas. Proc. nº
23110.035771/2019-94 – CCQFA - Relatório Final do Projeto de Ensino: VII Semana Acadêmica do
curso de Farmácia (SAFAR). Proc. nº 23110.000948/2021-56 – CA - Relatório Final do Projeto de
Ensino: 2085 Grupo de Estudos em Educação musical e Inclusão. Proc. nº 23110.001100/2021-44 –
CENG - Relatório Final do Projeto de Ensino: 3672 Introdução ao Software R para o Ensino da
Estatística. Proc. nº 23110.001617/2021-33 – CA - Relatório Final do Projeto de Ensino: 2557 Zigoto: 2º
seminário de experiências poeticoeducativas. Proc. nº 23110.001981/2021-01 – CLC - Relatório Final
do Projeto de Ensino: 3088 A interculturalidade no ensino de línguas adicionais. Proc. nº
23110.032684/2020-19 – FaE - Relatório Final do Projeto de Ensino: 3064 A Arte na Educação Infantil
e nos Anos Iniciais No Contexto De Distanciamento Social. Proc. nº 23110.002649/2021-56 – CDTec Relatório Final do Projeto de Ensino: 3702 Curso: Python para Bioinformática. Item 10. COMISSÃO
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DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO – CPPG. Proc. nº 23110.000305/2021-11 – Externo/CRInter
- Pedido de Reconhecimento de Tramitação Simplificada de Lincio Junior Assunção Nogueira,
Registrado na Plataforma Carolina Bori sob nº 00634.2.28179/10-2020. O conselheiro Flavio disse que o
processo trtava de pedido de reconhecimento de tramitação simplificada. Havia um erro noprocesso, pois
a Unidade fez a avaliação por mérito. A CPPG sugeriu que fosse feita a tramitação simplificada. O
COCCEPE acompanhou o parecer da CPPG, com duas abstenções. Proc. nº 23110.031962/2020-11 –
Externo/CRInter - Pedido de Reconhecimento de Doutorado - Márcia do Socôrro Silva dos Santos –
Área: Educação - Registrado na Plataforma Carolina Bori sob nº 00634.3.24820/05-2020. O relator
explicou que o parecer da Comissão de Avaliação havia sido desfavorável. A CPPG acompanhou este
parecer. Colocado em votação o parecer da CPPG, este foi aprovado, com uma abstenção. Os demais
processos, todos com parecer favorável da Comissão foram aprovados em bloco, por unanimidade. Proc.
nº 23110.032333/2020-16 – COREME/FAMED - Prestação de Serviço Acadêmico Voluntário:
Eduardo Coelho Machado, Daiane Schmachtenberg, Ana Lucia Mello Fonseca Zeni e Luciana C.de
Moraes da Cunha. Proc. nº 23110.002878/2021-71 – CLC - Prestação de Serviço Acadêmico
Voluntário: Carmen Lúcia Barreto Matzenauer. Proc. nº 23110.033867/2020-51 – CRInter - Acordo de
Cooperação Técnica entre UFPEL e FIAUNE. Proc. nº 23110.032516/2020-23 – CEEA/REITORIA Regimento da Comissão de Ética em Experimentação Animal. Proc. nº 23110.013048/2020-98 – FV Regimento do Programa de Pós-Graduação em Veterinária. Proc. nº 23110.048822/2019-48 – CEng Regimento do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais – Mestrado. Proc. nº
23110.028037/2019-79 – FAEM - Regimento do curso de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de
Sementes – Especialização. Proc. nº 23110.052546/2019-12 – ICH - Regimento do Programa de PósGraduação em Memória Social e Patrimônio Cultural. Proc. nº 23110.030339/2020-41 – IFM Regimento do Programa de Pós-Graduação em Modelagem Matemática – Mestrado. Proc. nº
23110.024972/2020-08 – ICH - Criação das disciplinas: Estágio Docente, Produção Intelectual
(Mestrado), Produção Intelectual (Doutorado) e Atividades Complementares – PPGMP. Proc. nº
23110.023378/2020-91 – FAEM - Criação da disciplina: Frutíferas de Caroço: Pêssego, Ameixa e
Nectarina – PPGA. Proc. nº 23110.004048/2020-05 – FO - Criação da disciplina: Seminários em Saúde
Bucal Coletiva II – PPGO. Proc. nº 23110.003960/2020-31 – FO Criação da disciplina:
Bioestatística II- PPGO. Proc. nº 23110.033841/2020-11 – IFM - Criação das disciplinas: Relatividade
Geral e Cosmologia – PPGF. Proc. nº 23110.022669/2020-62 – CENG - Criação das disciplinas:
Hidrometria, Hidrologia e Modelagem Hidrológica -PPG-MACSA. Proc. nº 23110.018541/2020-02 –
FV - Criação das disciplinas: Biomecânica do cavalo atleta – PPGZ. Proc. nº 23110.002230/2021-02 –
FAEM - Projeto de Pesquisa: Eficiência dos diferentes sistemas de produção leiteira relacionado à
produção e qualidade de leite no Sul do Brasil. Proc. nº 23110.035506/2020-40 – FaE - Renovação de
Projeto de Pesquisa: 3169 Os estágios obrigatórios dos cursos de licenciatura: alternativas por algumas
vozes. Proc. nº 23110.035508/2020-39 – CLC - Renovação de Projeto de Pesquisa: 2631 A cultura e as
emoções como chaves para a compreensão de narrativas: um estudo cultural e desenvolvimental. Proc. nº
23110.029895/2020-74 – IB - Relatório Parcial do Projeto de Pesquisa: 1888 Potencial Cardioprotetor
dos Cogumelos. Proc. nº 23110.035514/2020-96 – CA - Relatório Parcial de Projeto de Pesquisa: 2272
Leituras do drama contemporâneo. Proc. nº 23110.035511/2020-52 – CA - Relatório Parcial de Projeto
de Pesquisa: 2794 - Janelas do feminino. Item 11. COMISSÃO DE EXTENSÃO – CE. Todos os
processos, com parecer favorável, kform aprovados em bloco, por unanimidade. Proc. nº
23110.002469/2021-74 – PRE - Projeto de Extensão: Código 1574 - Reunião Icomos – RS. Proc. nº
23110.000977/2021-18 – ICH - Renovação de Projeto de Extensão: 169 Laboratório de Estudos
Agrários e Ambientais LEAA. Proc. nº 23110.000987/2021-53 – FD - Renovação de Projeto de
Extensão: 823 DEFENSA Assessoria Criminal Popular. Proc. nº 23110.000993/2021-19 – FE Renovação de Projeto de Extensão: 391 Um olhar sobre o cuidador familiar: quem cuida merece ser
cuidado. Proc. nº 23110.000979/2021-15 – CLC - Renovação de Projeto de Extensão: 761 Francês no
Instituto Sul-rio-grandense. Proc. nº 23110.000988/2021-06 – FD - Renovação de Projeto de Extensão:
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1543 Clínica Jurídico-Penitenciária. Proc. nº 23110.001346/2021-16 – ICH - Renovação de Projeto de
Extensão: Código 1712 - Endosso Institucional e Gestão da Reserva Técnica de Arqueologia. Proc. nº
23110.034724/2020-67 – FE - Renovação de Projeto de Extensão: 1683 Promoção a saúde na primeira
infância. Proc. nº 23110.001248/2021-89 – PREC - Relatório Parcial do Projeto de Extensão: 692
Universidade Aberta Para Idosos – UNAPI. Proc. nº 23110.001187/2021-50 – PREC - Relatório Final
do Projeto de Extensão: 1373 V Congresso de Extensão e Cultura. Proc. nº 23110.001184/2021-16 –
PREC - Relatório Final do Projeto de Extensão: 1925 VI Congresso de Extensão e Cultura. Proc. nº
23110.001189/2021-49 – PREC - Relatório Final do Projeto de Extensão: 52 Divulgação e Registro em
extensão. Proc. nº 23110.001159/2021-32 – PREC - Relatório Final do Projeto de Extensão: 3608
Primavera dos Museus 2020. Proc. nº 23110.001243/2021-56 – PREC - Relatório Final do Projeto de
Extensão: 1279 Você está aqui - 92 EXPOFEIRA. Proc. nº 23110.001247/2021-34 – PREC - Relatório
Final do Projeto de Extensão: 1302 Apoio Cultural. Item 12. PROJETOS UNIFICADOS – COBALTO.
Todos os processos, com parecer favorável, foram aprovados em bloco, por unanimidade. Comissão de
Extensão – Ações (15): Proc. nº 11700 - Oficinas de Dança na Web-Bairro (Projeto: Dança no Bairro).
Proc. nº 12518 - Curso de Capacitação PBE-Edifica _ UNIPAMPA (Projeto: Etiquetagem de Eficiência
Energética de Edificações Residenciais, Comerciais, Públicas e de Serviço). Proc. nº 12581 - Pelas
Margens Também Contam-se Histórias: Discutindo Múltiplas Desigualdades na Prática Educacional com
Primeiros Anos do Ensino Fundamental (Projeto: Mapeando a Noite: o universo travesti). Proc. nº 12220
- Técnicas de Avaliação de Riscos - com foco na NR1 (Projeto: Mapeamento de Riscos Ocupacionais em
Laboratórios de uma Inst.Fed.de Ensino Superior). Proc. nº 10586 - Vox Virtual (Projeto: Grupo Vox).
Proc. nº 12633
- Produção de material educativo e atualização das redes sociais do projeto no
Instagram e Facebook (@projetodensino) em 2021 (Projeto: Vacinas e outros imunobiológicos na prática
do Enfermeiro). Proc. nº 9056 - Introdução à Automatização de Maquetes usando Arduino (Projeto:
Oficinas de Ensino/aprendizagem de Representação Gráfica e Digital). Proc. nº 10297 - Realidade virtual
aplicada à arquitetura (Projeto: Oficinas de Ensino/aprendizagem de Representação Gráfica e Digital).
Proc. nº 9083 - Modelagem paramétrica de curvas e superfícies curvas da Arquitetura (Projeto: Oficinas
de Ensino/aprendizagem de Representação Gráfica e Digital). Proc. nº 9057 - Introdução à utilização de
LEDS em Maquetes Arquitetônicas (Projeto: Oficinas de Ensino/aprendizagem de Representação Gráfica
e Digital). Proc. nº 9657 - Oficina Computadores e Arquitetura: Fundamentos de Hardware e Software
(Projeto: Oficinas de Ensino/aprendizagem de Representação Gráfica e Digital). Proc. nº 11560 - Lives
Novembro Azul (Projeto: Bebê a Bordo: Conversando com gestantes e famílias sobre gravidez, parto e
puerpério). Proc. nº 9558 - Atividades de educação em saúde com gestantes de familiares de forma
remota (Projeto: Bebê a Bordo: Conversando com gestantes e famílias sobre gravidez, parto e puerpério).
Proc. nº 12321 - Mix de Dança e Seminário Corp/On - (Projeto: Dança no Bairro). Proc. nº 12006 Capacitação em modelagem BIM orientada a projetos c/enfoque em Habitação de Interesse Social (HIS)
(Projeto: Oficinas de Ensino/aprendizagem de Representação Gráfica e Digital). Comissão de Extensão –
Programa (01): Proc. nº 241 - Integração de Atividades Extensionistas do Curso de Engenharia Civil.
Comissão de Extensão – Projetos (08): Proc. nº 3929 - Fazendo um Som. Proc. nº 3734 - FAUrb no
Bairro: caminhar, ouvir e inscrever-se. Proc. nº 3909 - Desenvolvimento de um veículo de tração humana
para substituição dos veículos de tração animal na cidade de Pelotas. Proc. nº 3893 - Campanha De
Prevenção À Síndrome Alcoólica Fetal. Proc. nº 3625 - Realização de Análises em Geral e
Tabela/Rotulagem Nutricional do Setor Alimentício. Proc. nº 3327 - II Portas Abertas para a Ciência e a
Inclusão. Proc. nº 3887 - III Acervos Em Rede: perspectivas para os museus e a Museologia. Proc. nº
3931 - Formação Continuada em Educação Musical. Comissão de Pós-Graduação - Ações (04): Proc.
nº 12499 - Avaliação da toxicidade in vivo do extrato de Pleurotus albidus (Projeto: Potencial
Cardioprotetor dos Cogumelos). Proc. nº 12402 - Investigação da atividade antioxidante in vitro do
extrato do cogumelo Pleurotus albidus (Projeto: Potencial Cardioprotetor dos Cogumelos). Proc. nº
12639 - Adaptação do conteúdo do software: Parte II (Projeto: Aprender a ler corretamente: uma terapia
para crianças disléxicas ou com dificuldade em leitura baseada em movimentos oculares). Proc. nº 12638
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- Criação de banco de dados para pseudopalavras e análise da egmentação de Palavras (Projeto: Aprender
a ler corretamente: uma terapia para crianças disléxicas ou com dificuldade em leitura baseada em
movimentos oculares). Comissão de Pós-Graduação – Projetos (50): Proc. nº 3906 - Mapeamento
arqueológico e cultural dos objetos, lugares, manifestações e pessoas de referência às sociedades
tradicionais indígenas e afro-brasileiras na região sul do Estado do Rio Grande do Sul. Proc. nº 3878 Mapeamento Geomorfológico do Município de Pelotas/ RS. Proc. nº 3854 - Modelo matemático
simplificado para previsão do esforço de tração em ferramentas estreitas de mobilização do solo. Proc. nº
3922 - Multimorbidade, simultaneidade de fatores de risco à saúde e capital humano: relações a partir da
adolescência até a vida adulta. Proc. nº 3562 - Observatório Global de Desigualdades em Saúde
Materno-Infantil. Proc. nº 3913 - O ecletismo nas fachadas da arquitetura bancária de Pelotas 19001930. Proc. nº 3847 - O ensino remoto no Centro de Ciências Socio-organizacionais. Proc. nº 3888 - O
ensino remoto no Centro de Ciências Socio-organizacionais. Proc. nº 3938 - Ondas de Calor no Rio
Grande do Sul: Aspectos Sinóticos e de conforto Humano. Proc. nº 3959 - Padrões de atividade física
nos primeiros anos de vida e seus correlatos: estudo na coorte de nascimento 2015 de Pelotas (RS). Proc.
nº 3897 - Padrões de duração do sono entre a adolescência e a vida adulta e sua relação com o acúmulo
de capital humano em uma coorte de nascimentos. Proc. nº 3918 - Pequenas cidades da Aglomeração do
Sul Crescimento 1990 a 2010. Proc. nº 3838 - Perdas de solo, água e nutrientes em sistemas de rotação
de culturas sob semeadura direta e preparo convencional em solo de terras baixas. Proc. nº 3940 - Perfil
nutricional dos pacientes atendidos em uma unidade básica de saúde em pelotas/RS no ano de 2019.
Proc. nº 3900 - Prevalência e caracterização dos enteropatógenos presentes em potros sem diarreia e
potros com diarreia do nascimento ao oitavo mês de vida e determinação dos potenciais fatores de risco.
Proc. nº 3488 - Processos inovadores científicos e tecnológicos da produção de sementes no Mestrado
Profissional em Ciência e Tecnologia de Sementes – Turma Fora de Sede. Proc. nº 3872 - Produção de
Adsorventes a Base de Carbono para Remoção de Contaminantes Emergentes a Partir de Efluentes
Aquosos. Proc. nº 3958 - Sistema de hematofagia artificial com biofilmes poliméricos para criação e
manutenção de Culex (Diptera: Culicidae) em laboratório. Proc. nº 3869 - Sistemas integrados de
produção de sementes de azevém anual. Proc. nº 3867 - Soluções Sustentáveis em Arquitetura. Proc. nº
2964 - Tecnologias Educacionais com Plantas Medicinais e cuidado: um estudo de validação. Proc. nº
3896 - Uso de inaladores dosimetrados em adultos com doença respiratória crônica: evolução temporal em
residentes da zona urbana de Pelotas de 2012 a 2020. Proc. nº 3748 - Vacinas de mucosa:
desenvolvimento e avaliação de diferentes formulações. Proc. nº 3919 - A cidade a partir das margens:
espaço urbano como produção sociocultural. Proc. nº 3915 - Acompanhamento gestacional, obstétrico e
neonatal na raça Crioula. Proc. nº 3916 - A evolução da periferia da conurbação Pelotas Capão do Leão.
Proc. nº 3933 - A influência dos Instagrammers na escolha de destinos turísticos. Proc. nº 3911 Alternativas para o controle do ciclo estral de bovinos e ovinos. Proc. nº 3875 - Arte Urbana, Memória e
Patrimônio: diálogos entre Pelotas-RS e as cidades do MERCOSUL. Proc. nº 3961 - Atividade física e
índice de massa corporal maternos e suas relações com sintomas depressivos na coorte de Pelotas 2015:
do pré-natal aos quatro anos de vida. Proc. nº 3917 - Atividade portuária, globalização e crescimento de
Rio Grande e São José do Norte - RS - Brasil (1990 - 2010). Proc. nº 3925 - Avaliação do efeito
hepatoprotetor de 3-organoselenil-benzofuranos em camundongos. Proc. nº 3870 - Avaliação do impacto
da pandemia do novo coronavírus na saúde da pessoa idosa ativa de um município do Sul do Brasil.
Proc. nº 3969 - Avaliação intergeracional do peso ao nascer e composição corporal na Coorte de
Nascimentos de 1993, Pelotas/RS. Proc. nº 3949 - Biologia molecular aplicada ao desenvolvimento de
derivados de origem animal. Proc. nº 3835 - Caminhografia Urbana: experiência do inscrever-se na
cidade. Proc. nº 3848 - Caracterização da nematofauna da cultura do tabaco no estado do Rio Grande do
Sul. Proc. nº 3892 - Cultura microbiológica em placas de cultivo cromogênicos para o diagnóstico
etiológico de mastite bovina como estratégia para a redução do uso de antibióticos na produção de leite.
Proc. nº 3864 - Depressão e insônia entre trabalhadores da atenção terciária à saúde durante a epidemia
de COVID-19. Proc. nº 3467 - Desenvolvimento de ciência, tecnologia e inovação nas cadeias
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produtivas de grãos e sementes (CTI Grãos & Sementes). Proc. nº 3761 - Desenvolvimento de uma
pomada para o tratamento de mastite em bovinos. Proc. nº 3894 - Digestibilidade de Óleos ácidos e seus
efeitos sobre o desempenho de frangos de corte: revisão sistemática e meta-análise. Proc. nº 2879 Dinâmica populacional de Euphorbia heterophylla L. em convívio com a cultura da soja. Proc. nº 3898 Eficiência de preservantes fungicidas em madeiras de Eucalyptus dunni E Pinus elliottii. Proc. nº 3880 Encapsulação do óleo essencial de pimenta (Schinus terebinthifolius Raddi). Proc. nº 3952 - Ensaioscognitivos-coletivos: estética e arte relacionais. Proc. nº 2598 - Geografia e tráfico de drogas: Redes,
segurança pública e as disputas por territórios na fronteira do Brasil com o Uruguai. Proc. nº 3826 Grupo de estudo do efeito da atividade física e do exercício em pacientes com doença renal crônica. Proc.
nº 3889 - Inclusão de alunos com deficiência e/ou necessidades educacionais específicas no ensino
superior: experiências e desafios durante a pandemia no ano de 2020. Proc. nº 3876 - Laboratório de
Instrumentos Meteorológicos. Item 08. PROFESSOR SUBSTITUTO – APROVEITAMENTO. A
Assessora Jocasta relatou os processos. Todos aprovados por unanimidade. Proc. nº23110.033344/202013 - Depto. Enf. Hospitalar na Rede de Atenção à Saúde/FE - Solicitação de Aproveitamento de
candidato aprovado em Processo Seletivo para Contratação de Professor Substituto - Edital nº 031/2019 Processo nº 23110.049585/2019-32 - Área: Enfermagem (Docs. SEI – FE (1128988) e NUMOV
(1144583)) - Vaga: Aposentadoria Prof.ª Eda Schwartz. Proc. nº 23110.035029/2020-12 Departamento de Nutrição/FN - Solicitação de Aproveitamento de candidato aprovado em Processo
Seletivo para Contratação de Professor Substituto - Edital nº 09/2019 - Processo nº 23110.007850/201913 - Área: Nutrição - Vaga: Afastamento p/Pós-Graduação - Prof.ª Simone Pieniz. Proc. nº
23110.031450/2020-54 - Câmara de Ensino/CEng - Solicitação de Aproveitamento de candidato
aprovado em Processo Seletivo para Contratação de Professor Substituto - Edital COODEC nº 09/2019Processo nº 23110.054272/2018-15 - Área: Geofísica ou Matemática - Vaga: Licença-Maternidade Prof.ª
Luciana Rossato Piovesan. A senhora presidente retornou ao debate sobre a análise do parecer 26/2020
do COCEPE. O conselheiro Eduardo apresentou a proposta dos Colegiados de no dia 02 de março
apresentarem oferta de disciplinas totalmente remotas. Após, seria apresentada a proposta dos critérios
pela Comissão. Os Cursos teriam até 12 de março para enviarem a proposta de oferta de disciplinas
híbridas ou eminentemente práticas. A Comissão teria de 12 a 19 de março para retornar o parecer aos
Colegiados. De 22 a 23 de março os Colegiados ofertariam as disciplinas no Sistema e as matrículas de 24
a 26 de março nos Colegiados, proporcionando que os alunos pudessem acompanhar as disciplinas de
forma remota. Colocada em votação a proposta relatada pelo conselheiro Eduardo, esta foi aprovada, por
unanimidade. Sobre a obrigatoriedade de os alunos confirmarem matrícula, foi proposta reunião com a
PRE, PRAE, DCE e NAT, para conversarem sobre o assunto. Como não tivessem mais tempo hábil para
continuarem a reunião, os itens a seguir foram deixados para serem analisados em reunião de
desdobramento que ocorreria na próxima semana. Item 03. RECOMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES
PERMANENTES DO COCEPE. Item 04. RECOMPOSIÇÃO DA COMISSÃO DE CONCURSOS.
Item 07. PROCESSO Nº 23110.003222/2021-75 - Revisão do inciso IV da Resolução nº 04 COCEPE,
de 22 de outubro de 2020. Item 13. PROCESSOS APROVADOS “AD REFERENDUM” PARA
SEREM HOMOLOGADOS. Proc. nº 23110.002008/2021-00 – Externo/ESEF - Recurso de candidata
aprovada em 2º lugar no Processo Seletivo Professor Substituto no Edital COODEC 25/2019, para o
aproveitamento de vaga no Edital COODEC 001/2021. Proc. nº 23110.001829/2021-11 –
Externo/CEng - Recurso para inclusão de áreas na Titulação Exigida - Ed. 001/2021 - Processo nº
23110.014394/2020-93 - Área: Ciências do Solo ou Ciências Ambientais. Proc. nº 23110.034521/202071 – CEng - Solicitação para abertura de Processo Seletivo para contratação de Professor Substituto–
Área: Matemática / Câmara de Ensino/CEng - Vaga: Licença de Interesse Particular - Prof.ª Karin
Luciano Brizola Simonato. Proc. nº 23110.001207/2021-92 – FN - Solicitação para abertura de Processo
Seletivo para contratação de Professor Substituto - Área: Nutrição - Vaga: Cedência Prof. Odir Antônio
Dellagostin (CDTec) à FAPERGS (Em decorrência da permuta FN e CDTec). Proc. nº
23110.051067/2019-89 – CA - Solicitação do CA de ALTERAÇÃO da Titulação Exigida na reabertura
de Edital de Processo Seletivo para contratação de Professor Substituto. Proc. nº 23110.034768/2020-97
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– FaMed - Solicitação da FaMed de alteração da Titulação Exigida para abertura de Edital de Processo
Seletivo para contratação de Professor Substituto. Proc. nº 23110.030611/2020-92 – CRInter - Acordo
de Cooperação Internacional a ser realizado entre a Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e a “WUC”
Writtle University College. Proc. nº 23110.035421/2020-61 – Externo/CRinter - Pedido de
Revalidação de Graduação de Yomaira Alexandra Tovar Martinez, na Área de Med. Veterinária,
registrado na Plataforma Carolina Bori sob nº 00634.1.28321/10-2020. Proc. nº 23110.035422/2020-14
– Externo/CRinter - Pedido de Revalidação de Graduação de Henrique Bastos Fabrino Braga, na Área
de Engenharia Civil, registrado na Plataforma Carolina Bori sob nº 00634.1.25844/07-2020. Proc. nº
23110.026063/2018-81 – ICH - Projeto Pedagógico do Curso de História Licenciatura (EaD)/ICH. Proc.
nº 23110.018756/2020-15 – ICH - Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Museologia/ICH.
Proc. nº 23110.020000/2020-36 – CDTec - Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia de
Materiais/CDTec (SEI nº 1184389). Proc. nº 23110.023140/2020-66 – CA - Projeto Pedagógico do
Curso Design Digital/CA. Proc. nº 23110.034594/2020-62 – PRE - Calendário Acadêmico para o ano
letivo de 2021 (1161108), para os cursos de graduação EAD, da Universidade Federal de Pelotas. Proc.
nº 23110.000446/2021-25 – Externo/CRA - Solicitação de expedição da 2ª via do Diploma de
Graduação da egressa Cheila Cristina Dressler, do Curso de Licenciatura em Educação do Campo EAD,
vinculada ao Polo UAB-UFPel de Restinga Sêca. Proc. nº 23110.033863/2020-73 – CCSO - Solicitação
do CCSO de oferta da disciplina de Administração de Custos (08970123), em Regime Concentrado.
Proc. nº 23110.034171/2020-42 – IFISP - Solicitações do Colegiado do Curso de Filosofia (EaD), para
oferta, em Regime Concentrado (Incluída a solicitação do Processo nº 23110.001337/2021-25). Proc. nº
23110.001369/2021-21 – CA - Solicitação do Colegiado dos Cursos de Design para aprovação de
condições especiais para integralização curricular dos alunos formandos 2020/1. Proc. nº
23110.002450/2021-28 – ICH - Solicitação de oferta da disciplina de Imagem e Teorias da História, em
Regime Concentrado, para a acad. Simone Weber Rother, do Curso de Bach. em História/ICH. Proc. nº
23110.034678/2020-04 – FaMed - Solicitação, em regime de excepcionalidade, realizar os componentes
práticos, de disciplinas do Curso de Medicina. Proc. nº 23110.027644/2020-55 – IFISP - Documentos
referentes à realização de disciplinas práticas de forma remota, que serão apensados ao PPC de Ciências
Sociais e enviados à SERES. Proc. nº 23110.034448/2020-37 – FaE - Documentos referentes à
realização de disciplinas práticas de forma remota, que serão apensados ao PPC de Pedagogia e enviados
à SERES. Proc. nº 23110.030547/2020-40 – CEng - Documentos referentes à realização de disciplinas
práticas de forma remota, que serão apensados ao PPC de Geoprocessamento e enviados à SERES. Proc.
nº 23110.031412/2020-00 – CEng - Documentos referentes à realização de disciplinas práticas de forma
remota, que serão apensados ao PPC de Engenharia Civil e enviados à SERES. Proc. nº
23110.028535/2020-55 – ESEF - Documentos referentes à realização de disciplinas práticas de forma
remota, que serão apensados ao PPC de Educação Física (Bach.) e enviados à SERES. Proc. nº
23110.034157/2020-49 – Acadêmico/IFISP - Solicitação de REOPÇÃO da acadêmica Natalia Silva
Cruz, do Curso de Bacharelado em Filosofia, para o Curso de Licenciatura em Filosofia (EAD). Proc. nº
23110.033897/2020-68 – CDTec - Relatório Parcial do Projeto de Ensino: Programa de Monitoria da
UFPel. Proc. nº 23110.034580/2020-49 – CDTEC - Relatório Final do Projeto de Ensino: Qualificação
no uso de tecnologias acústicas para medições de vazão em canais naturais e artificiais. Proc. nº
23110.038160/2019-06 – CEng - Relatório Final do Projeto de Ensino: GESER - Grupo de Estudos em
Sensoriamento Remoto. Proc. nº 23110.038203/2019-45 – CEng - Relatório Final do Projeto de Ensino:
Material Didático para a Disciplina de Processamento Digital de Imagens de Satélites. Proc. nº
23110.023641/2019-17 – FaMed - Relatório Final do Projeto de Ensino: Liga Acadêmica de Angiologia,
Cirurgia Vascular e Endovascular. Proc. nº 23110.034736/2020-91 – FAUrb - Renovação do Projeto de
Extensão: Código 221 - Intervenções e Registros do Urbanismo Contemporâneo: Revista Pixo. Proc. nº
23110.034746/2020-27 – IB - Renovação do Projeto de Extensão: Código 81 - Identificação de Plantas
Vasculares. Proc. nº 23110.034740/2020-50 – FN - Renovação do Projeto de Extensão: Código 131 Atuação da Faculdade de Nutrição no Centro de Diabetes e Hipertensão da Faculdade de Medicina da
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UFPel. Proc. nº 23110.034753/2020-29 – FV - Renovação do Projeto de Extensão: Código 202 ClinPet- Grupo de Pesquisa, Ensino e Extensão em Clínica de Pequenos Animais. Proc. nº
23110.034750/2020-95 – FV - Renovação do Projeto de Extensão: Código 199 - Pet Terapia: Animais
como auxiliares na reabilitação de pessoas com necessidades especiais. Proc. nº 23110.032435/2020-23 –
FaE - Renovação do Projeto de Extensão: Código 318 - Compreensão de si mesmo, do outro e da
sociedade em que vivemos: por um trabalho de integridade, valores, vivências e auxílio educativo na
atenção a crianças do Instituto Nossa Senhora da Conceição. Proc. nº 23110.034756/2020-62 – CCQFA
- Renovação do Projeto de Extensão: Código 1344 - Treinamento de equipes na indústria de alimentos e
em serviços de alimentação. Proc. nº 23110.027326/2020-94 – FO - Relatório Parcial do Projeto de
Extensão: Código 1635 - Internato Extracurricular na Maternidade da Santa Casa de Misericórdia de
Pelotas. Proc. nº 23110.033554/2020-01 – FAEM - Relatório Parcial do Projeto de Extensão: Código
2713 - Observatório da Problemática da Seca e do Covid-19 na Agricultura Familiar da Região Sul do
Rio Grande do Sul. Proc. nº 23110.022605/2020-61 – FaMed - Relatório Parcial do Projeto de
Extensão: Código 1737 - O brincar e o cuidar em Terapia Ocupacional Social. Proc. nº
23110.030445/2020-24 – FaMed - Relatório Parcial do Projeto de Extensão: Código 1635 - Internato
Extracurricular na Maternidade da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas. Proc. nº 23110.020836/202031 – FaMed - Relatório Parcial do Projeto de Extensão: Código 1588 - Saúde mental na escola: uma ação
entre professores e alunos do Ensino Fundamental. Proc. nº 23110.033562/2020-40 – CA - Relatório
Parcial do Projeto de Extensão: Código 2230 - Brincando de faz-de-conta: o aprendizado dos
fundamentos da linguagem teatral. Proc. nº 23110.032123/2020-10 – FaE - Relatório Final do Projeto de
Extensão: Código 3196 - Tempos de pandemia e seus impactos: diálogos e conversações em Filosofia da
Educação. Proc. nº 23110.032038/2020-51 – IFISP - Criação da disciplina Estágio de Docência
Orientada do PPG Filosofia/IFISP. Proc. nº 23110.044123/2019-29 – CCQFA - Programa Analítico da
disciplina de Elaboração de Tese de Doutorado, do PPGQ/CCQFA. Proc. nº 23110.018243/2020-12 –
FV - Criação de disciplinas pertencentes ao Programa de Residência em Área Profissional da Saúde Medicina Veterinária: Anestesiologia. Proc. nº 23110.019692/2020-70 – FV - Criação de disciplinas
pertencentes ao Programa de Residência em Área Profissional da Saúde - Medicina Veterinária: Medicina
de Animais Silvestres. Proc. nº 23110.017985/2020-12 – FV - Criação de disciplinas pertencentes ao
Programa de Residência em Área Profissional da Saúde - Medicina Veterinária: Pet Terapia: atividade,
terapia e educação assistida por animais. Proc. nº 23110.017988/2020-56 – FV - Criação de disciplinas
pertencentes ao Programa de Residência em Área Profissional da Saúde - Medicina Veterinária: Inspeção
de Leite e Derivados. Proc. nº 23110.017894/2020-87 – FV - Criação de disciplinas pertencentes ao
Programa de Residência em Área Profissional da Saúde - Medicina Veterinária: Medicina Veterinária
Preventiva (Doenças e Zoonoses Parasitárias). Proc. nº 23110.018969/2020-47 – FV - Criação de
disciplinas pertencentes ao Programa de Residência em Área Profissional da Saúde - Medicina
Veterinária: Clínica Cirúrgica em Animais de Companhia. Proc. nº 23110.018664/2020-35 – FV Criação de disciplinas pertencentes ao Programa de Residência em Área Profissional da Saúde - Medicina
Veterinária: Clínica Médica em Animais de Companhia. Proc. nº 23110.019496/2020-03 – FV - Criação
de disciplinas pertencentes ao Programa de Residência em Área Profissional da Saúde - Medicina
Veterinária: Clínica Médica de Equinos. Proc. nº 23110.020088/2020-96 – FV - Criação de disciplinas
pertencentes ao Programa de Residência em Área Profissional da Saúde - Medicina Veterinária: Clínica
Médica de Ruminantes. Proc. nº 23110.017944/2020-26 – FV - Criação de disciplinas pertencentes ao
Programa de Residência em Área Profissional da Saúde - Medicina Veterinária: Patologia Animal. Proc.
nº 23110.019400/2020-07 – FV - Criação de disciplinas pertencentes ao Programa de Residência em
Área Profissional da Saúde - Medicina Veterinária: Diagnóstico por Imagem em Medicina Veterinária.
Proc. nº 23110.018096/2020-72 – FV - Criação de disciplinas pertencentes ao Programa de Residência
em Área Profissional da Saúde - Medicina Veterinária: Patologia Clínica Veterinária. Proc. nº
23110.018023/2020-81 – FV - Criação de disciplinas pertencentes ao Programa de Residência em Área
Profissional da Saúde - Medicina Veterinária: Saúde Coletiva. Proc. nº 23110.018255/2020-39 – FV Criação de disciplinas pertencentes ao Eixo Transversal dos Programas de Residência em Área
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Profissional da Saúde: Medicina Veterinária. Proc. nº 23110.029897/2020-63 – FaMed - Relatório
Parcial do Projeto de Pesquisa: Código 3492 - Congresso Acadêmico On-line de Ginecologia e
Obstetrícia e o Acesso e à Educação. Proc. nº 23110.032552/2020-97 – FaE - Banca Específica para
Avaliação à Promoção Funcional por mérito à Classe E, Nível 1, denominada Classe E – Titular, da
docente Gilsenira de Alcino Rangel. COBALTO: Proc. nº 12185 - Ação de Extensão: Atividades
Lúdicas com Frac soma (Projeto: Jornadas Multilinguagens). Proc. nº 11448
- Ação de Extensão:
Contação de lendas folclóricas e histórias do cotidiano (Projeto: Folclore e Educação). Proc. nº
12166
- Ação de Extensão: Criação e manutenção dos sites e das redes sociais da Livraria e da
Linha UFPel(Projeto: Inserção acadêmica na produção, divulgação e comunicação de livros e produtos
com a marca Linha UFPel). Proc. nº 12261 - Ação de Extensão: Descolonizar a escuta: intricamentos
entre música e a questão racial - conversa com Rosa Couto (Projeto: Para sair da grande noite: uma
abordagem transversal das relações entre experimentalismo, tecnologias e geopolítica no campo da arte).
Proc. nº 12260 - Ação de Extensão: Experimentações em cultura eletrônica - conversa com Deco
Nascimento (online)(Projeto: Para sair da grande noite: uma abordagem transversal das relações entre
experimentalismo, tecnologias e geopolítica no campo da arte). Proc. nº 11816 - Ação de Extensão:
Outubro Rosa (Projeto: Comunica Saúde). Proc. nº 11991 - Ação de Extensão: Publicação de livro sobre
a temática prisional (Projeto: Remição de pena através da prática de leitura no Presídio Regional de
Pelotas). Proc. nº 3351 - Projeto de Extensão: Ações Extensionistas em Expografia III. Proc. nº 3811 Projeto de Extensão: Afinal, qual é o seu sonho? Proc. nº 3796 - Projeto de Extensão: Cursos de
Línguas. Proc. nº 3775 - Projeto de Extensão: Divulgação de conhecimento técnico-científico em
Microbiologia de Alimento.s durante a pandemia de COVID-19. Proc. nº 3905 - Projeto de Extensão:
Divulgação no Meio Digital do Programa de Pós-Graduação em Bioquímica e Bioprospecção da UFPel.
Proc. nº 3740 - Projeto de Extensão: Experiências colaborativas nos estágios em Educação Matemática.
Proc. nº 3490 - Projeto de Extensão: Marginalidad, Borde Costero y Ciudad-Puerto 2020. Proc. nº 3827
- Projeto de Extensão: Professores de Química em formação com e na comunidade escolar. Proc. nº 3402
- Projeto de Extensão: Sociologias Marginais. Proc. nº 3330 - Projeto de Extensão: WebSaúde: Extensão
tecnológica, empreendedorismo e inovação em saúde. Com a concordância de todos os conselheiros, a
senhora presidenta encerrou a reunião às doze horas e vinte e oito minutos.
Aos dezoito dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, com início às nove horas, via web
conferência, realizou-se desdobramento da sessão ordinária do Conselho Coordenador do Ensino, da
Pesquisa e da Extensão – COCEPE, da Universidade Federal de Pelotas, realizada no dia onze de
fevereiro, convocada e presidida pela Professora Ursula Rosa da Silva, Vice-Reitora, com a presença
dos seguintes Conselheiros: Professora Maria de Fátima Cossio, Pró-Reitora de Ensino; Professor
Flavio Fernando Demarco, Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, Professor Eraldo
Pinheiro dos Santos, Pró-Reitor de Extensão e Cultura; Professora Márcia Foster Mesko,
representante da Área de Ciências Exatas e Tecnologia; Professor Carlos Walter Alves Soares,
representante da Área de Letras e Artes; Professora Izabel Cristina Custódio de Souza, representante
da Área de Ciências da Saúde e Biológicas; Professora Silvana de Fátima Bojanoski, representante da
Área de Ciências Humanas Professor William Silva Barros, representante do Conselho Universitário;
Senhora Mara Beatriz Gomes, representante dos Técnico-Administrativos; Senhor Matheus Cruz,
representante dos Técnico-Administrativos e o Acadêmico Rubens Marques Obelar Ramos,
representante discente. Não compareceram os conselheiros Professor Luiz Filipe Damé Schuch,
representante da Área de Ciências Agrárias, por estar em férias e Acadêmico Thiago Ferreira de
Abreu, representante discente. Com a constatação de existência de quórum, a senhora presidenta iniciou a
reunião, passando ao Item 01. INFORMES. Falou do Parecer Normativo para Seleção remota de
Professor Substituto, que havia sido aprovado na reunião de onze de fevereiro com ressalvas. O
conselheiro Flavio solicitou incluir na pauta o processo nº 23110.001445/2021-06, para matrículas no
Mestrado. O conselheiro Carlos perguntou como ficariam as provas práticas no Processo Seletivo para
Professor Substituo. A senhora presidenta disse que esta parte deveria ser analisada. A seguir, colocou a
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pauta em votação, que foi aprovada. Passou ao Item 02. RECOMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES
PERMANENTES DO COCEPE. Comissão de Pesquisa e Pós-Graduação – CPPG: Prof. Flavio
Demarco, Prof.ª Marcia Mesko e Prof. Carlos Soares. Comissão de Extensão – CE: Prof. Eraldo Santos,
Prof.ª Silvana Bojanoski e Acad. Rubens Obelar. Comissão de Graduação – CG: Prof.ª Fátima Cossio,
Prof. Luiz Filipe Schuch e Acad. Thiago Ferreira. Item 03. RECOMPOSIÇÃO DA COMISSÃO DE
CONCURSOS. A conselheira Mara Beatriz Gomes colocou seu nome à disposição. Os representantes
docentes ficaram de ser indicados em outra reunião. Item 07. PROCESSO Nº 23110.003222/2021-75 Revisão do inciso IV da Resolução nº 04 COCEPE, de 22 de outubro de 2020. A senhora presidenta
falou do Art. 1º - inciso I, que foi alterado pelo Parecer nº 26. Item IV – inciso IV. A conselheira Fátima
falou da reclamação dos coordenadores de Cursos, a questão de dificuldade de alguns cursos efetivarem
ofertas de disciplinas teóricas. Neste momento o que justificaria a não oferta destas disciplinas seria
concluir as disciplinas represadas em 2020/1, que não foram ofertadas. Muitas disciplinas não serão
ofertadas, por terem poucos recursos para ministra-las. Nesse momento deveriam informar a comunidade
acadêmica era que este não era um calendário informal. IV – os docentes poderiam substituir a carga
horária de componentes curriculares obrigatórios em caso de impossibilidade do seu cumprimento, por
atividades de ensino, aprendizagem, pesquisa, extensão e administrar em conformidade com o
estabelecido no Parecer 019/2020. Alguma disciplina teórica deveria ser ofertada. Não teriam o que
justificar para esta não oferta. Este item deveria ser retirado. A senhora presidenta disse que deveria ser
permitido aos alunos se matricularem. O conselheiro William disse que vinha detectando que os
professores têm carga horária, mas o número de vagas era pequeno, por diversas questões. O número de
vagas necessário para atender o represamento não estava sendo atendido. Não poderiam deixar livre.
Deveriam orientar os docentes. Não poderiam prejudicar mais os alunos. A conselheira Mara falou que
este item era fundamental, ou seja, qual a demanda necessária para suprir o represamento. Para que a
instituição fizesse uma baliza para os docentes. A conselheira Fátima disse que já haviam feito o
levantamento das disciplinas não ofertadas, mas não saberia dizer o número de vagas. O levantamento
havia sido encaminhado aos Colegiados. O conselheiro Flavio disse que havia sido feito levantamento na
Pós-Graduação e haviam zerado as disciplinas. Deveriam trazer este levantamento em próxima reunião.
Falou que estávamos ainda em situação emergencial e deveriam tentar prejudicar da menor forma possível
os alunos. O ensino remoto possibilitava que pudéssemos incorporar mais alunos na mesma turma.
Deveriam saber qual a demanda para poder ter oferta compatível. O conselheiro William falou que
acreditava que a socialização dos dados era interessante, mas havia muitos docentes inseguros. Deveria
ser colocado que independente do mapeamento, deveriam orientar os docentes para apontar o caminho. A
normativa era muito restritiva. Todo ensino remoto era precário. Existem estratégias que podem ser
pensadas. As reofertas deveriam ocorrer. O conselheiro Rubens disse que o que tinha sido dito era
importante para refletir. Poderiam ter quatro semestres, que se seguisse da forma que estava sendo
apresentado, poderiam ter quatro semestres represados. Deveriam aumentar o número de disciplinas
ofertadas. Poderiam ofertar disciplinas com carga horária prática e teórica, desde que não fosse muito alta
esta carga horária. Deveriam analisar o número de alunos que precisavam da disciplina e o número de
vagas ofertadas. Os dois próximos semestres seriam muito difíceis. A senhora presidenta disse que o
primeiro semestre seria de disciplinas teóricas e o segundo seria híbrido. A conselheira Mara falou eu o
cenário estava diferente do que se apresentava anteriormente. Disse que, como o conselheiro William, se
preocupava com o aluno trabalhador. Deveriam rediscutir a porcentagem de 50% de disciplinas síncronas.
Poderiam ter uma maior flexibilidade. A senhora presidenta perguntou se precisavam emitir algum
encaminhamento ou Nota Técnica a respeito do assunto. Acreditava que precisavam rever a Resolução,
enviar algum comunicado e fazer reunião com Diretores, para colocar o problema e reverem as demandas
e ofertas, para suprirem as demandas reprimidas. A conselheira Fátima sugeriu alterarem o texto já na
reunião presente. Também deveriam fazer o contato com as Direções e Colegiados, pois isto seria um
início de discussão de um planejamento futuro para pensarem como resolver os próximos períodos que
viriam. As três alternativas eram importantes e deveriam ser propostas. A senhora presidenta disse que a
Resolução seria corrigida após a reunião com as Unidades. A Nota Técnica seria um comunicado através
de circular indicando diversos itens. Deveria ser marcada a data da reunião com as Unidades. O
conselheiro Rubens falou que seria melhor se fosse uma instrução ou parecer normativo, para tornar mais
vinculativo. A conselheira Mara disse que não sabia qual o documento que seria melhor e acreditava que
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o memorando circular seria o mais propício. A conselheira Fátima falou que acreditava que a Nota
Técnica seria melhor para reiterar o Parecer Normativo que já havia sobre o calendário do primeiro
semestre de 2021. A senhora presidenta disse que poderiam fazer uma Nota Técnica reforçando o Parecer
Normativo nº 06, mas o COCEPE definiu que não emitiria mais Nota Técnica. Colocou em votação se
fariam NT ou memorando circular. Aprovada a Nota Técnica, com uma abstenção. Solicitou que a
conselheira Fátima auxiliasse na construção do texto. Disse que encaminhariam por e-mail aos
conselheiros, para conferência. A seguir passou à análise do Item 09. COMISSÃO DE GRADUAÇÃO
– CG. Proc. nº 23110.034134/2020-34 – Acadêmico/FAEM - Recurso referente a ingresso por cotas
sociais – Acad. Laerte Afonso Rochel- C.Zootecnia. A relatora Fátima explicou que o aluno entrou
através de cotas e havia sido indeferido. Entrou com recurso, que foi indeferido também. A CG
acompanhou o parecer da PRAE. Na ampla concorrência ele não entraria, pois havia ficado em vigésimo
sexto lugar. Proc. nº 23110.033855/2020-27 – Acadêmico/CCSO - Solicitação de Reopção p/Curso de
Administração – Noturno – Acad. Larissa Viégas Nunes. A relator explicou que dentro dos critérios de
reopção a aluna precisava ter cursado dois semestres e ela era ingressante. Havia vagas no curso noturno.
A aluna havia passado em concurso público e não iria conseguir acompanhar o curso diurno. A senhora
presidenta disse que era favorável que a aluna conseguisse ingressar no curso noturno e deveriam rever as
normas de reopção. A conselheira Mara disse que em relação ao primeiro processo estava com dúvidas.
Não havia entendido a fala da conselheira Fátima, se a CRA teria como norma pedir outros dados aos
alunos. Poderia fazer o realocamento para ampla concorrência? Como seria feito? A conselheira Fátima
respondeu que no primeiro caso o aluno concorria nas duas modalidades. Poderiam fazer uma discussão.
A senhora presidenta disse que este tema deveria ser discutido com muita profundidade. O conselheiro
Rubens falou sobre o segundo processo, da reopção. Se aprovassem fora do Edital, não abriria um
precedente para alunos se inscreverem no curso diurno e pedirem reopção para a noite? A conselheira
Fátima respondeu que haviam aceitado extraordinariamente, pois neste ano não tivera Edital, então os
casos haviam sido analisados no COCEPE. Estavam abrindo propositalmente, para fazer esta discussão.
A senhora presidenta perguntou se o conselheiro Thiago havia pedido vistas ao primeiro processo. Como
o conselheiro Rubens não soube responder com certeza, o processo foi retirado de pauta, para ser
analisado em outra reunião. O segundo processo foi colocado em regime de votação, com a possibilidade
de conceder a reopção à aluna. Aprovada a reopção, por unanimidade. Item 10. COMISSÃO DE
PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO – CPPG. O conselheiro Flavio relatou o Proc. nº
23110.001445/2021-06 – Parecer Normativo para matrícula nos Cursos de Mestrado. Explicou que os
alunos não puderam se inscrever nos cursos de Pós-Graduação, por terem disciplinas a concluir na
Graduação. Foi apresentada Minuta de Parecer Normativo, para que os alunos pudessem concorrer à PG
e concluir a Graduação. Matrícula temporária na PG, vinculada à aprovação na Graduação e conclusão do
seu curso. A senhora presidenta perguntou se alguém precisava de esclarecimento. Não havendo
manifestação por parte dos conselheiros, colocou em votação e a Minuta foi aprovada. Item 13.
PROCESSOS APROVADOS “AD REFERENDUM” PARA SEREM HOMOLOGADOS. Proc. nº
23110.002008/2021-00 – Externo/ESEF - Recurso de candidata aprovada em 2º lugar no Processo
Seletivo Professor Substituto no Edital COODEC 25/2019, para o aproveitamento de vaga no Edital
COODEC 001/2021. A senhora presidenta explicou que este processo recebera parecer desfavorável,
pois uma candidata com concurso realizado, pediu para ser nomeada. Foi negado pela Unidade
Acadêmica, pelo fato da Área do concurso ser diferente do que a candidata havia concorrido. Os demais
processos tiveram parecer favorável. Proc. nº 23110.001829/2021-11 – Externo/CEng - Recurso para
inclusão de áreas na Titulação Exigida - Ed. 001/2021 - Processo nº 23110.014394/2020-93 - Área:
Ciências do Solo ou Ciências Ambientais. Proc. nº 23110.034521/2020-71 – CEng - Solicitação para
abertura de Processo Seletivo para contratação de Professor Substituto– Área: Matemática / Câmara de
Ensino/CEng - Vaga: Licença de Interesse Particular - Prof.ª Karin Luciano Brizola Simonato. Proc. nº
23110.001207/2021-92 – FN - Solicitação para abertura de Processo Seletivo para contratação de
Professor Substituto - Área: Nutrição - Vaga: Cedência Prof. Odir Antônio Dellagostin (CDTec) à
FAPERGS (Em decorrência da permuta FN e CDTec). Proc. nº 23110.051067/2019-89 – CA Solicitação do CA de alteração da Titulação Exigida na reabertura de Edital de Processo Seletivo para
contratação de Professor Substituto. Proc. nº 23110.034768/2020-97 – FaMed - Solicitação da FaMed
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de alteração da Titulação Exigida para abertura de Edital de Processo Seletivo para contratação de
Professor Substituto. Proc. nº 23110.030611/2020-92 – CRInter - Acordo de Cooperação Internacional
a ser realizado entre a Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e a “WUC” Writtle University College.
Proc. nº 23110.035421/2020-61 – Externo/CRinter - Pedido de Revalidação de Graduação de Yomaira
Alexandra Tovar Martinez, na Área de Med. Veterinária, registrado na Plataforma Carolina Bori sob nº
00634.1.28321/10-2020. Proc. nº 23110.035422/2020-14 – Externo/CRinter - Pedido de Revalidação
de Graduação de Henrique Bastos Fabrino Braga, na Área de Engenharia Civil, registrado na Plataforma
Carolina Bori sob nº 00634.1.25844/07-2020. Proc. nº 23110.026063/2018-81 – ICH - Projeto
Pedagógico do Curso de História Licenciatura (EaD)/ICH. Proc. nº 23110.018756/2020-15 – ICH Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Museologia/ICH. Proc. nº 23110.020000/2020-36 –
CDTec - Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia de Materiais/CDTec (SEI nº 1184389). Proc. nº
23110.023140/2020-66 – CA - Projeto Pedagógico do Curso Design Digital/CA. Proc. nº
23110.034594/2020-62 – PRE - Calendário Acadêmico para o ano letivo de 2021 (1161108), para os
cursos de graduação EAD, da Universidade Federal de Pelotas. Proc. nº 23110.000446/2021-25 –
Externo/CRA - Solicitação de expedição da 2ª via do Diploma de Graduação da egressa Cheila Cristina
Dressler, do Curso de Licenciatura em Educação do Campo EAD, vinculada ao Polo UAB-UFPel de
Restinga Sêca. Proc. nº 23110.033863/2020-73 – CCSO - Solicitação do CCSO de oferta da disciplina
de Administração de Custos (08970123), em Regime Concentrado. Proc. nº 23110.034171/2020-42 –
IFISP - Solicitações do Colegiado do Curso de Filosofia (EaD), para oferta, em Regime Concentrado
(Incluída a solicitação do Processo nº 23110.001337/2021-25). Proc. nº 23110.001369/2021-21 – CA Solicitação do Colegiado dos Cursos de Design para aprovação de condições especiais para integralização
curricular dos alunos formandos 2020/1. Proc. nº 23110.002450/2021-28 – ICH - Solicitação de oferta
da disciplina de Imagem e Teorias da História, em Regime Concentrado, para a acad. Simone Weber
Rother, do Curso de Bach. em História/ICH. Proc. nº 23110.034678/2020-04 – FaMed - Solicitação, em
regime de excepcionalidade, realizar os componentes práticos, de disciplinas do Curso de Medicina. Proc.
nº 23110.027644/2020-55 – IFISP - Documentos referentes à realização de disciplinas práticas de forma
remota, que serão apensados ao PPC de Ciências Sociais e enviados à SERES. Proc. nº
23110.034448/2020-37 – FaE - Documentos referentes à realização de disciplinas práticas de forma
remota, que serão apensados ao PPC de Pedagogia e enviados à SERES. Proc. nº 23110.030547/202040 – CEng - Documentos referentes à realização de disciplinas práticas de forma remota, que serão
apensados ao PPC de Geoprocessamento e enviados à SERES. Proc. nº 23110.031412/2020-00 – CEng
- Documentos referentes à realização de disciplinas práticas de forma remota, que serão apensados ao
PPC de Engenharia Civil e enviados à SERES. Proc. nº 23110.028535/2020-55 – ESEF - Documentos
referentes à realização de disciplinas práticas de forma remota, que serão apensados ao PPC de Educação
Física (Bach.) e enviados à SERES. Proc. nº 23110.034157/2020-49 – Acadêmico/IFISP - Solicitação
de REOPÇÃO da acadêmica Natalia Silva Cruz, do Curso de Bacharelado em Filosofia, para o Curso de
Licenciatura em Filosofia (EAD). Proc. nº 23110.033897/2020-68 – CDTec - Relatório Parcial do
Projeto de Ensino: Programa de Monitoria da UFPel. Proc. nº 23110.034580/2020-49 – CDTEC Relatório Final do Projeto de Ensino: Qualificação no uso de tecnologias acústicas para medições de
vazão em canais naturais e artificiais. Proc. nº 23110.038160/2019-06 – CEng - Relatório Final do
Projeto de Ensino: GESER - Grupo de Estudos em Sensoriamento Remoto. Proc. nº
23110.038203/2019-45 – CEng - Relatório Final do Projeto de Ensino: Material Didático para a
Disciplina de Processamento Digital de Imagens de Satélites. Proc. nº 23110.023641/2019-17 – FaMed Relatório Final do Projeto de Ensino: Liga Acadêmica de Angiologia, Cirurgia Vascular e Endovascular.
Proc. nº 23110.034736/2020-91 – FAUrb - Renovação do Projeto de Extensão: Código 221 Intervenções e Registros do Urbanismo Contemporâneo: Revista Pixo. Proc. nº 23110.034746/2020-27 –
IB - Renovação do Projeto de Extensão: Código 81 - Identificação de Plantas Vasculares. Proc. nº
23110.034740/2020-50 – FN - Renovação do Projeto de Extensão: Código 131 - Atuação da Faculdade
de Nutrição no Centro de Diabetes e Hipertensão da Faculdade de Medicina da UFPel. Proc. nº
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23110.034753/2020-29 – FV - Renovação do Projeto de Extensão: Código 202 - ClinPet- Grupo de
Pesquisa, Ensino e Extensão em Clínica de Pequenos Animais. Proc. nº 23110.034750/2020-95 – FV Renovação do Projeto de Extensão: Código 199 - Pet Terapia: Animais como auxiliares na reabilitação de
pessoas com necessidades especiais. Proc. nº 23110.032435/2020-23 – FaE - Renovação do Projeto de
Extensão: Código 318 - Compreensão de si mesmo, do outro e da sociedade em que vivemos: por um
trabalho de integridade, valores, vivências e auxílio educativo na atenção a crianças do Instituto Nossa
Senhora da Conceição. Proc. nº 23110.034756/2020-62 – CCQFA - Renovação do Projeto de
Extensão: Código 1344 - Treinamento de equipes na indústria de alimentos e em serviços de alimentação.
Proc. nº 23110.027326/2020-94 – FO - Relatório Parcial do Projeto de Extensão: Código 1635 Internato Extracurricular na Maternidade da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas. Proc. nº
23110.033554/2020-01 – FAEM - Relatório Parcial do Projeto de Extensão: Código 2713 - Observatório
da Problemática da Seca e do Covid-19 na Agricultura Familiar da Região Sul do Rio Grande do Sul.
Proc. nº 23110.022605/2020-61 – FaMed - Relatório Parcial do Projeto de Extensão: Código 1737 - O
brincar e o cuidar em Terapia Ocupacional Social. Proc. nº 23110.030445/2020-24 – FaMed - Relatório
Parcial do Projeto de Extensão: Código 1635 - Internato Extracurricular na Maternidade da Santa Casa de
Misericórdia de Pelotas. Proc. nº 23110.020836/2020-31 – FaMed - Relatório Parcial do Projeto de
Extensão: Código 1588 - Saúde mental na escola: uma ação entre professores e alunos do Ensino
Fundamental. Proc. nº 23110.033562/2020-40 – CA - Relatório Parcial do Projeto de Extensão: Código
2230 - Brincando de faz-de-conta: o aprendizado dos fundamentos da linguagem teatral. Proc. nº
23110.032123/2020-10 – FaE - Relatório Final do Projeto de Extensão: Código 3196 - Tempos de
pandemia e seus impactos: diálogos e conversações em Filosofia da Educação. Proc. nº
23110.032038/2020-51 – IFISP - Criação da disciplina Estágio de Docência Orientada do PPG
Filosofia/IFISP. Proc. nº 23110.044123/2019-29 – CCQFA - Programa Analítico da disciplina de
Elaboração de Tese de Doutorado, do PPGQ/CCQFA. Proc. nº 23110.018243/2020-12 – FV - Criação
de disciplinas pertencentes ao Programa de Residência em Área Profissional da Saúde - Medicina
Veterinária: Anestesiologia. Proc. nº 23110.019692/2020-70 – FV - Criação de disciplinas pertencentes
ao Programa de Residência em Área Profissional da Saúde - Medicina Veterinária: Medicina de Animais
Silvestres. Proc. nº 23110.017985/2020-12 – FV - Criação de disciplinas pertencentes ao Programa de
Residência em Área Profissional da Saúde - Medicina Veterinária: Pet Terapia: atividade, terapia e
educação assistida por animais. Proc. nº 23110.017988/2020-56 – FV - Criação de disciplinas
pertencentes ao Programa de Residência em Área Profissional da Saúde - Medicina Veterinária: Inspeção
de Leite e Derivados. Proc. nº 23110.017894/2020-87 – FV - Criação de disciplinas pertencentes ao
Programa de Residência em Área Profissional da Saúde - Medicina Veterinária: Medicina Veterinária
Preventiva (Doenças e Zoonoses Parasitárias). Proc. nº 23110.018969/2020-47 – FV - Criação de
disciplinas pertencentes ao Programa de Residência em Área Profissional da Saúde - Medicina
Veterinária: Clínica Cirúrgica em Animais de Companhia. Proc. nº 23110.018664/2020-35 – FV Criação de disciplinas pertencentes ao Programa de Residência em Área Profissional da Saúde - Medicina
Veterinária: Clínica Médica em Animais de Companhia. Proc. nº 23110.019496/2020-03 – FV - Criação
de disciplinas pertencentes ao Programa de Residência em Área Profissional da Saúde - Medicina
Veterinária: Clínica Médica de Equinos. Proc. nº 23110.020088/2020-96 – FV - Criação de disciplinas
pertencentes ao Programa de Residência em Área Profissional da Saúde - Medicina Veterinária: Clínica
Médica de Ruminantes. Proc. nº 23110.017944/2020-26 – FV - Criação de disciplinas pertencentes ao
Programa de Residência em Área Profissional da Saúde - Medicina Veterinária: Patologia Animal. Proc.
nº 23110.019400/2020-07 – FV - Criação de disciplinas pertencentes ao Programa de Residência em
Área Profissional da Saúde - Medicina Veterinária: Diagnóstico por Imagem em Medicina Veterinária.
Proc. nº 23110.018096/2020-72 – FV - Criação de disciplinas pertencentes ao Programa de Residência
em Área Profissional da Saúde - Medicina Veterinária: Patologia Clínica Veterinária. Proc. nº
23110.018023/2020-81 – FV - Criação de disciplinas pertencentes ao Programa de Residência em Área
Profissional da Saúde - Medicina Veterinária: Saúde Coletiva. Proc. nº 23110.018255/2020-39 – FV Criação de disciplinas pertencentes ao Eixo Transversal dos Programas de Residência em Área
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Profissional da Saúde: Medicina Veterinária. Proc. nº 23110.029897/2020-63 – FaMed - Relatório
Parcial do Projeto de Pesquisa: Código 3492 - Congresso Acadêmico On-line de Ginecologia e
Obstetrícia e o Acesso e à Educação. Proc. nº 23110.032552/2020-97 – FaE - Banca Específica para
Avaliação à Promoção Funcional por mérito à Classe E, Nível 1, denominada Classe E – Titular, da
docente Gilsenira de Alcino Rangel. COBALTO: Proc. nº 12185 - Ação de Extensão: Atividades
Lúdicas com Frac soma (Projeto: Jornadas Multilinguagens). Proc. nº 11448
- Ação de Extensão:
Contação de lendas folclóricas e histórias do cotidiano (Projeto: Folclore e Educação). Proc. nº 12166 Ação de Extensão: Criação e manutenção dos sites e das redes sociais da Livraria e da Linha
UFPel(Projeto: Inserção acadêmica na produção, divulgação e comunicação de livros e produtos com a
marca Linha UFPel). Proc. nº 12261 - Ação de Extensão: Descolonizar a escuta: intricamentos entre
música e a questão racial - conversa com Rosa Couto (Projeto: Para sair da grande noite: uma abordagem
transversal das relações entre experimentalismo, tecnologias e geopolítica no campo da arte). Proc. nº
12260 - Ação de Extensão: Experimentações em cultura eletrônica - conversa com Deco Nascimento
(online)(Projeto: Para sair da grande noite: uma abordagem transversal das relações entre
experimentalismo, tecnologias e geopolítica no campo da arte). Proc. nº 11816 - Ação de Extensão:
Outubro Rosa (Projeto: Comunica Saúde). Proc. nº 11991 - Ação de Extensão: Publicação de livro sobre
a temática prisional (Projeto: Remição de pena através da prática de leitura no Presídio Regional de
Pelotas). Proc. nº 3351 - Projeto de Extensão: Ações Extensionistas em Expografia III. Proc. nº 3811 Projeto de Extensão: Afinal, qual é o seu sonho? Proc. nº 3796 - Projeto de Extensão: Cursos de
Línguas. Proc. nº 3775 - Projeto de Extensão: Divulgação de conhecimento técnico-científico em
Microbiologia de Alimento.s durante a pandemia de COVID-19. Proc. nº 3905 - Projeto de Extensão:
Divulgação no Meio Digital do Programa de Pós-Graduação em Bioquímica e Bioprospecção da UFPel.
Proc. nº 3740 - Projeto de Extensão: Experiências colaborativas nos estágios em Educação Matemática.
Proc. nº 3490 - Projeto de Extensão: Marginalidad, Borde Costero y Ciudad-Puerto 2020. Proc. nº 3827
- Projeto de Extensão: Professores de Química em formação com e na comunidade escolar. Proc. nº 3402
- Projeto de Extensão: Sociologias Marginais. Proc. nº 3330 - Projeto de Extensão: WebSaúde: Extensão
tecnológica, empreendedorismo e inovação em saúde. Sem solicitações de esclarecimento, a senhora
presidenta colocou em votação os pareceres “ad referendum”. Todos homologados pelo Conselho, com
uma abstenção. Neste momento o conselheiro Eraldo pediu para deixar registrado o ponto da vaga de
Professor Substituto para a ESEF, que era para o substituir, por ter assumido o cargo de Pró-Reitor de
Extensão e Cultura. Disse que mais de 80% do Edital era igual ao Edital anterior. A diferença entre as
duas Áreas era muito tênue. A senhora presidenta disse que o processo havia sido enviado duas vezes
para a Unidade e os pontos haviam sido analisados e somente dois eram iguais. Sem mais manifestações
ou assuntos a tratar, a senhora presidenta deu por encerrada a reunião às dez horas e cinquenta e cinco
minutos e eu, Roseméri Gomes Gonçalves, Secretária dos Conselhos Superiores, lavrei a presente Ata
que após lida e aprovada foi igualmente assinada eletronicamente pela senhora presidenta.
Documento assinado eletronicamente por ROSEMERI GOMES GONCALVES,
Secretária, Conselho Coordenador do Ensino, da Pesquisa e da
Extensão, em 09/03/2021, 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.
Documento assinado eletronicamente por URSULA ROSA DA SILVA, ViceReitora, em 11/03/2021, às 10:46, 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 1229694 e o código CRC FD5DBE1D.
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