UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO
ATA nº 04/2021
A os quatro dias do mês de março de dois mil e vinte e um, com início às nove horas, via web
conferência, realizou-se sessão extraordinária do Conselho Coordenador do Ensino, da Pesquisa e da
Extensão – COCEPE, da Universidade Federal de Pelotas, convocada e presidida 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
Luiz Filipe Damé Schuch, representante da Área de Ciências Agrárias; Professora Silvana de Fátima
Bojanoski, representante da Área de Ciências Humanas; Professora Izabel Cristina Custódio de
Souza, representante da Área de Ciências da Saúde e Biológicas; Professor Carlos Walter Alves
Soares, representante da Área de Letras e Artes; Professor William Silva Barros, representante do
Conselho Universitário; e Senhora Evelize Sampaio da Silva, suplente do representante dos TécnicoAdministrativos e Acadêmico Thiago Ferreira de Abreu, representante discente. Não compareceram os
conselheiros: Senhora Mara Beatriz Gomes, representante dos Técnico-Administrativos, por ter tido
problemas de falta de energia e o Acadêmico Rubens Marques Obelar Ramos, representante discente.
Com a constatação de existência de quórum, a senhora presidenta iniciou a reunião perguntando se havia
solicitação de inserção de assuntos na pauta. Disse que tinham o documento da Comissão Especial de
Avaliação das Disciplinas Práticas, para ser analisado nesta reunião, precisavam analisar para encaminhar
às Unidades e estas enviarem as propostas ao COCEPE, pois tinham o limite de prazo até o dia dezenove
para a avaliação das propostas e inserção de disciplinas, para que as matrículas acontecessem. O
conselheiro Luiz Schuch perguntou se o COCEPE não deveria se manifestar sobre a censura aos nossos
professores Pedro Hallal e Eraldo Pinheiro. A senhora presidenta disse que era importante a manifestação.
A seguir colocou em apreciação a ordem do dia, que foi aprovada, por unanimidade. Dando seguimento à
reunião, passou ao Item 01. INFORMES. 1) A senhora presidenta falou sobre o Termo de Ajuste de
Conduta assinado pelos Profs. Pedro e Eraldo. Disse que deveriam sim se manifestar em defesa das
liberdades e o COCEPE era um espaço acadêmico, espaço para conhecimento, para desenvolvimento de
todas as críticas aos que nos proporciona consciência de cidadãos e cidadãs. Era um espaço de formação e
era importante que, não apenas a questão do conhecimento, da ciência, mas principalmente da liberdade,
do respeito à liberdade, do nosso exercício da crítica àquilo que pensamos que está absolutamente errado
na nossa sociedade e precisávamos nos manifestar para que isto modificasse. Acreditava que nossos
governantes, principalmente aquele que se colocava na posição máxima do nosso país deveria obedecer
ao máximo àquilo que está na nossa Constituição e, de certa forma, era o primeiro a infringir regras, cortar
liberdades e via que esse modo operandis vinha justamente reafirmando que em outros momentos, outros
espaços, como a proposta da Escola sem Partido, a ideia de um princípio de mordaça, fazendo com que os
espaços estivessem lacrados aos pensamentos, para manifestação livre e estava acontecendo esta proposta
nas universidades. Não só uma proposta de sucateamento do nosso ensino, mas uma desvalorização de
nossos profissionais, desmerecimento dos professores. Nesse sentido achava muito importante que
houvesse alguma manifestação deste Conselho, pelo viés da defesa do espaço de ensino, formação,
de conhecimento e pela liberdade de cátedra dos nossos professores. Precisavam defender a autonomia
desta Instituição nesses âmbitos todos. O conselheiro Schuch disse que assistia esta situação um tanto
perplexo, do corte da liberdade de manifestação e da crítica. Existem dois pontos: a restrição à liberdade e
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uma forma de coerção e violência. Sugeriu emissão de Nota do Conselho. O conselheiro Eraldo
agradeceu as manifestações de apoio que vinha recebendo. Disse que estava bem, pois considerava o que
acontecera como uma vitória, pois o processo havia sido arquivado. Iriam continuar lutando pela liberdade
de expressão e autonomia da Universidade. O conselheiro Flavio comentou no mesmo sentido e disse que
dar força para os docentes. Como uma Comunidade Acadêmica, não poderiam permitir que os espaços
fossem cerceados. A CGU havia passado a órgão de cercear a liberdade dos servidores. Era importante
que a Universidade como órgão acadêmico fizesse um movimento contra o cerceamento das liberdades.
A senhora presidenta disse que os dois haviam virado símbolo do que estavam vivendo. A conselheira
Fátima disse que o Conselho precisava dar segurança aos professores que estavam muito expostos
naquele momento de aulas virtuis e esta havia sido uma questão bastante debatido do uso de imagens e
das falas autorais. Deveriam dizer que a Universidade iria protege-los. Deveriam reiterar o repudio a estes
fatos e dizer que nas universidades federais tinham liberdade. A senhora presidenta solicitou auxílio para
redigir a Nota, se fosse aprovada pelos conselheiros. Colocou a sugestão em regime de votação e esta foi
aprovada, por unanimidade. 2) A senhora presidenta relatou que a reunião pedagógica, com as Unidades,
poderia ser renovada com maior participação. Agradeceu a participação de todos e disse que via como
importante o diálogo aberto. Nós temos nessa semana concursos de substituto. 3) Relatou que haviam sido
elogiados pela condução dos Processos Seletivos para Professor Substituto, de forma virtual. Elogiados
pelos materiais colocados à disposição e todo o movimento para dar este apoio. O acompanhamento do
COCEPE de modo mais próximo na visão das questões pedagógicas. 4) Comentou que logo a seguir
deveriam retornar ao Edital 03, de Professores Efetivos. Neste momento o conselheiro William interveio,
dizendo que queria cumprimentar a senhora presidente, pelo fato da construção da jornada pedagógica
que era uma excelente iniciativa de aproximar os Departamentos, as Coordenações de Câmaras junto, pois
viviam um momento muito difícil e a iniciativa estava de parabéns por escutar primeiro aqueles que
estavam no dia a dia sofrendo, as vezes ficando os assuntos apenas para os Chefes de Departamentos e
Coordenadores de Câmaras e para que eles tivessem uma narrativa de união, ela estava de parabéns
juntamente com o COCEPE, pela construção de buscar soluções e não fomentar conflitos entre Cursos e
Departamentos e gostaria que ficassse registrada a sua fala. Segundo os informes a senhora presidenta
disse que haviam feito reunião com a Prefeitura e iriam fazer encontro com a SMED, Secult, com a
Secretaria de Qualidade e Vida, aproximando as Pró-Reitorias Acadêmicas também. Precisavam fazer um
diálogo com a cidade, os espaços de atuação no que se refere a toda atuação acadêmica, pedagógica e os
espaços de ensino iriam tentar promover. Agradeceu a participação de todos. Retornando à questão do
Edital 03 para Professores Efetivos, tinham a necessidade de reabrir, pois esse processo havia sido
cancelado pelo COCEPE no ano anterior, em função da pandemia, pois a prova objetiva para os
candidatos precisa acontecer presencialmente. Temos novecentos candidatos inscritos. Conversando
durante a transição com o Professor Luís este havia sugerido que realizassem em maio, para que todo o
processo acontecesse até julho, podendo nomear professores para o segundo semestre, mas acreditava que
não poderia acontecer em maio, pois precisava de sessenta dias para divulgação das homologações. Por
causa COVID não poderiam realizar em maio. Precisavam rever a Resolução nº 27 e o anexo da planilha
da Resolução. Maio também seria um período de sobreposição com o calendário prático. Poderiam pensar
em julho, que seria o período de recesso. Iria trazer o processo para a próxima reunião do COCEPE. 5) O
conselheiro Flavio comunicou que estavam trabalhando em proposta coletiva entre Universidade Federal
de Pelotas, Universidade Federal de Santa Maria, a UNIPAMPA e a FURG para construção de Mestrado
Profissional em rede de Turismo e Desenvolvimento. Seria um Mestrado voltado para as Secretarias de
Turismo, Prefeituras das regiões envolvidas, para a formação de pessoas no sentido de desenvolvimento
da Área de Turismo especialmente na Metade Sul. A proposta foi apresentada para a CAPES e talvez
venha a ser um embrião de um projeto nacional. Foi uma proposta gestada pela UFPel, em articulação
com estas outras universidades. Agora estava sendo construída para ser apresentada e provavelmente
teriam a abertura de APCN, para submissão de novos cursos, depois que encerrar a quadrienal, que
ocorreria em outubro. Outra questão que viria para o COCEPE seria a redução do tamanho de cursos de
Pós-Graduação, promovida pela CAPES. Isto iniciou na área de Agrárias e o Professor Flavio Camargo,
atual Coordenador de Avaliação da CAPES havia estado em Pelotas para comunicar que dos sete
Programas desta área, dois Programas da UFPel estavam fazendo fusão, que era o Programa de Biologia
Animal e Programa de Entomologia. Estes dois Programas tinham nota três do Instituto de Biologia.
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Tinham preocupação com a continuidade destes Programas, para evitar a possibilidade de fechamento e
tentar fortalecer os Programas, que ficariam na área de Biodiversidades. Haviam conversado com o
Diretor de Avaliação oque aprovou a proposta e agora estavam realizando os trâmites legais. 6) A
CAPES havia feito outro padrão de distribuição das bolsas de Pós-Graduação, que leva em conta o
desempenho dos Programas, o IDH da cidade em que o Programa está situado e o histórico deste
Programa, como número de alunos e de docentes. Tiveram uma preliminar e com crescimento bastante
significativo do número de bolsas na Instituição. Aproximadamente entre PROAP e PROEXT, que são
programas de excelência teríamos mais de duzentas bolsas novas para a Instituição. Estavam aguardando
a abertura do sistema, para cadastramento dos bolsistas para que isto se confirmasse, mas nenhum
Programa havia perdido bolsas. Teremos o Programa de Ciências Ambientais, do CENG, aquinhoado
com seis novas bolsas da CAPES E FAPERGS. Este era um bom número para consolidar o Programa
que estava iniciando. Disse ainda que já haviam realizado as primeiras reuniões para aprontar a proposta
de nova Resolução, que seria apresentada ao CONSUN, para propor nova ação afirmativa na PósGraduação, que era política voltada para pessoas trans. Estava sendo conduzida pela CPG, na pessoa do
Prof. Rafael Vetromille e pela CID, na pessoa da Prof.ª Airi. Já haviam feito as primeiras discussões com
os movimentos sociais, para que esta proposta possa ser levada ainda este semestre, para ser aprovada no
CONSUN e possa entrar em vigor no segundo semestre. 7) A conselheira Fátima falou sobre o Edital nº
02, que abria inscrição para o PAVE, com períodos diferentes para inscrição e provas. A previsão de que
as provas para alunos do terceiro ano do Ensino Médio fosse em junho (previsão inicial). Para a primeira e
segunda etapas ainda não tinham data, para divulgar em maio a data em que seriam realizadas, mas as
inscrições abririam de quinze de março a dezoito de abril. Era importante que as pessoas ficassem atentas.
O PAVE ficou sob a supervisão da Coordenação de Assuntos Acadêmicos da Pró-Reitoria de Ensino PRE. A COODEC havia sido extinta e parte do processo seletivo que se referia aos estudantes havia
ficado na PRE e o que se refere a professores e servidores em geral havia ficado na PROGEP. Falou
ainda que estavam organizando acolhimento aos calouros, juntamente com a Vice-Reitoria,e a PRE e a
Coordenação de Comunicação Social, para com vários eventos a partir do dia quinze de março, durante a
semana toda. 8) Relatou ainda que neste semestre teriam Edital para Transferência e Reopção e ingresso
para Portadores de Diploma. 9) A senhora presidenta disse que teriam Comissão para organizar eventos
durante o ano, para tratar da temática de racismo, gênero e inovação, com temáticas de certa forma tabus,
que queriam aprofundar e a primeira live que gostariam de fazer era em relação ao dia internacional das
mulheres, que aconteceria no dia nove, às dezenove horas, pelo canal do Youtub e do Face da UFPel.
Sem mais informes, passou à análise do Item 02. APROVAÇÃO ATAS Nº 01, 02 e 03/2021. Perguntou
se haviam correções a serem feitas ou ajustes a relatar. O conselheiro Luiz Schuch disse que havia
enviado por e-mail sugestões de texto. As três atas foram aprovadas, com 02 (duas) abstenções. Item 03.
RECOMPOSIÇÃO DA COMISSÃO DE CONCURSOS – Representantes Docentes. A senhora
presidenta relatou que esta comissão seria composta com membros do COCEPE, CPPD e PROGEP.
Precisava de indicação de dois professores do grupo. Disse que a PROGEP havia indicado os servidores
Fernando e Mario. A conselheira Marcia Mesko e o conselheiro Carlos Soares se disponibilizaram a
participar. Ficou faltando as indicações da CPPD. A senhora presidente agradeceu as disponibilidades.
Item 04. PROFESSOR SUBSTITUTO. Proc. nº 23110.004984/2021-99 – CEng - Referente à efetiva
comprovação de titulação exigida no edital, por parte do candidato na etapa de admissão (Edital
COODEC nº 031/2019). A Assessora Jocasta explicou que o processo havia chegado do CID, com
despacho referente à posse do candidato do Edital. Havia incongruência entre o Diploma e a exigência do
Edital. O Colegiado se manifestou informando que o título remontava à época de criação do curso e frisou
que este tinha nota sete d CAPES. A Geoquímica se enquadra na grande área de Geociências. O
COCEPE deveria corroborar e, a princípio, estavam de acordo com a constatação. Sem manifestação por
parte dos conselheiros, a senhora presidenta colocou em votação a contratação do candidato, que foi
aprovada, por unanimidade. Item 05. COMISSÃO DE GRADUAÇÃO – CG. Proc. nº
23110.034134/2020-34 – Acadêmico – FAEM - Recurso ref. ingresso por cotas sociais de Laerte
Afonso Rochel. A senhora presidenta explicou que este processo tivera pedido de vistas pelo conselheiro
Thiago, que relatou sobre a vaga do curso de Zootecnia. O aluno havia justificado sua renda, pois houve
equívoco na apresentação da documentação familiar, mas ele não dependia da família para viver. Ele
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trabalhava e sustentava o irmão gêmeo. Por falta de informação por parte do aluno não havia mencionado
que não dependia da família para se manter. Deveriam contabilizar apenas sua renda. A CG havia
concluído que a discussão deveria ir para o COCEPE. A presidenta disse que quem deveria reanalisar o
fato era a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis - PRAE. A conselheira Fátima disse que não havia mais
analisado o processo, mas com o comentário do conselheiro Thiago, deveriam rever a questão da renda.
Queria saber se era pertinente fazer uma terceira análise. A senhora presidenta sugeriu que retornassem o
processo ao Núcleo de Assistência Social da PRAE e leu o documento de esclarecimento do aluno. O
conselheiro Eraldo disse que era razoável a justificativa do estudante e concordava em reenviar o processo
para que o serviço social revesse o processo. Ficou decidido reenviar o assunto e, colocada em regime de
votação, a decisão foi aprovada, por unanimidade. Os demais processos, todos com parecer favorável da
Comissão, foram aprovados em bloco, por unanimidade. Proc. nº 23110.003236/2021-99 - LetrasEspanhol EAD/CLC - Ajuste de ofertas/vagas entre polos UAB (de Quaraí RS para Agudo RS). Proc.
nº 23110.003353/2021-52 - Coleg. Curso de Filosofia (EaD)/IFISP - Vagas remanescentes/alteração de
oferta aos Polos UAB, Edital 05/2018, c/ingresso em 2020/02. Proc. nº 23110.025541/2019-17 – CIM Oferta de vagas/Ingresso Gestão Ambiental Bacharelado. Proc. nº 23110.035055/2020-41 – FAURB Regimento Interno do Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. Proc. nº 23110.035417/201960 - Coleg. Curso de Física/IFM - Referente ao Plano de Estudos para o acad. Wagner Rehbein dos
Santos. Proc. nº 23110.002169/2021-95 – Acadêmico - Solicitação de Daniel Farias Fagundes reingresso nessa instituição no curso de origem. Proc. nº 23110.005476/2021-28 – Acadêmico - CLC Regime Concentrado para a disciplina de TCC1- Acad. Anarelli de Oliveira. Proc. nº
23110.005244/2021-70 – Acadêmico – CLC - Regime Concentrado para a disciplina de Fotojornalismo
– Acad. Rafael Duval Pinto. Proc. nº 23110.028577/2020-96 – FN - Planos de ensino a serem apensados
ao PPC do Curso de Nutrição e justificativa para a oferta de práticas de modo remoto. Proc. nº
23110.023706/2020-50 – CCONT - Protocolo de Intenção entre a UFPel e UFSM. Proc. nº
23110.034199/2020-80 – IB - Relatório Final - Projeto de Ensino: 2028 Meu Cientista Favorito. Proc. nº
23110.003932/2021-03 – FAURB - Relatório Final - Projeto de Ensino: 2104 Cidades da Fronteira
Brasil-Uruguay. Proc. nº 23110.003946/2021-19 – CLC - Relatório Final - Projeto de Ensino: 3750
Discurso de ódio: um olhar pela Análise de Discurso. Proc. nº 23110.003219/2021-51 – CLC Relatório Final - Projeto de Ensino: 3750 Discurso de ódio: um olhar pela Análise de Discurso. Proc. nº
23110.003221/2021-21 – CENG - Relatório Final - Projeto de Ensino: 2716 Ciclo de Atividades
Extracurriculares do Curso de Engenharia Civil. Proc. nº 23110.003257/2021-12 – ICH - Relatório Final
- Projeto de Ensino: 2033 Comida para pensar. Proc. nº 23110.002784/2021-00 – CENG - Relatório
Final - Projeto de Ensino: Estruturação do Laboratório de Projetos do Curso de Engenharia Civil da
UFPel. Proc. nº 23110.002651/2021-25 – IB - Relatório Final - Projeto de Ensino: 2608 Liga
Acadêmica de Fisiologia Médica- LAFIM: grupo de estudos. Proc. nº 23110.001979/2021-24 – CA Relatório Final - Projeto de Ensino: 3037 Dinâmicas da natureza na pedagogia teatral da Escola Jacques
Lecoq. Proc. nº 23110.001642/2021-17 – CLC - Relatório Final - Projeto de Ensino: 2400 A língua
portuguesa em uso. Proc. nº 23110.015475/2020-19 – ESEF - Relatório Final - Projeto de Ensino:
Atividades Físicas de Ação na Natureza na região de Pelotas. Proc. nº 23110.002052/2021-10 – CENG
- Relatório Parcial - Projeto de Ensino: 2219 Grupo de Estudos em Tecnologia da Madeira. Item 06.
COMISSÃO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO – CPPG. Proc. nº 23110.003558/2021-38 –
PPGENF /FE - Recurso referente ao Edital nº 144/2020 Seleção de Aluno Regular - 1º Semestre/2021 Candidato Cesar Brasil Sperb. Proc. nº 23110.003571/2021-97 – PPGENF/FE - Recurso referente ao
Edital nº 144/2020 Seleção de Aluno Regular - 1º Semestre/2021, Candidata Rita Fernanda Monteiro
Fernandes. Em relação a estes dois processos, o relator da Comissão disse que não viram irregularidade na
execução do Edital. Mantiveram a decisão do Colegiado do Curso. Negaram provimento aos dois
recursos, pois o mérito de quem entende do assunto era do Colegiado. Colocados em votação os pareceres
desfavoráveis da Comissão, estes foram aprovados pelo Conselho, por unanimidade. Os demais
processos, todos com parecer favorável da Comissão, foram aprovados em bloco pelo COCEPE. Proc. nº
23110.004303/2021-92 – PPGCEM/CENG - Renovação de Prestação de Serviço Acadêmico
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Voluntário da Prof.ª Margarete Regina Freitas Gonçalves junto ao PPGCEM. Proc. nº
23110.032349/2020-11 – PPGEF/ESEF - Aproveitamento de disciplinas no PPG Educação Física.
Proc. nº 23110.045379/2019-53 – FO - Cadastro Projeto Pesquisa: Utilização de serviços odontológicos
no último ano em adultos da área urbana de Pelotas. Proc. nº 23110.044984/2019-15 – FAMED Cadastro Projeto Pesquisa: Associação entre fumo materno durante a gestação com quociente de
inteligência e transtorno de ansiedade generalizada. Proc. nº 23110.044976/2019-61 - FAMED Cadastro Projeto Pesquisa: Consumo de alimentos ultraprocessados e fatores associados na população
adulta da zona urbana da cidade de Pelotas/RS. Proc. nº 23110.043340/2019-00 – FAMED - Cadastro
Projetos Pesquisa: 1. Prevalência de sintomas de insônia e fatores associados em adultos da zona urbana
de Pelotas, RS. 2. Desigualdades Socioeconômicas na Cobertura de Intervenções para a Saúde da Mulher
e da Criança: Um Estudo Global. 4. Reavaliação da insegurança alimentar nos domicílios de Pelotas-RS
em intervalo de 13 anos. 5. Autopercepção de discriminação em serviços de saúde entre adultos da zona
urbana de Pelotas, RS. Proc. nº 23110.045681/2019-10 – FAMED - Cadastro Projeto Pesquisa:
Vitimização por violência urbana entre adultos: tendências temporais e fatores associados. Proc. nº
23110.043793/2019-28 – FAMED - Cadastro Projeto Pesquisa: 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 23110.047381/2019-67 – FAMED - Cadastro Projeto Pesquisa: Crença em um
mundo justo e fatores associados em adultos de uma cidade de médio porte ao sul do Brasil. Proc. nº
23110.045382/2019-77 – FAMED - Cadastro Projeto Pesquisa: Identificação e descrição de grupos de
risco de crianças nunca vacinadas em países de baixa e média renda por meio de árvores de decisão.
Proc. nº 23110.045683/2019-09 – FAMED - Cadastro Projeto Pesquisa: Geospatial analyses of health
indicators using national health surveys from low- and middle-income countries: analyses of reproductive,
maternal, newborn and child health. Proc. nº 23110.046717/2019-74 – FAMED - Cadastro Projeto
Pesquisa: Efeito em longo prazo do tipo de parto nas coortes de nascimentos de Pelotas de 1982 e 1993.
Proc. nº 23110.041867/2019-91 – FAMED - Cadastro Projeto Pesquisa: Uso de mídias na adolescência
e sua influência sobre o diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e desempenho da memória de
trabalho no início da vida adulta. Proc. nº 23110.045685/2019-90 – FAMED - Cadastro Projeto
Pesquisa: 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 23110.045914/2019-76 – FAMED Cadastro Projeto Pesquisa: Indicador de cobertura qualificado pelo conteúdo da atenção pré-natal: uma
nova proposta para uso no monitoramento dos países rumo aos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável. Proc. nº 23110.049479/2019-59 – FAMED - Cadastro Projeto Pesquisa: Prevalência e
Utilização de Benzodiazepínicos em adultos na Zona Urbana de Pelotas, RS. Proc. nº
23110.045370/2019-42 – FAMED - Cadastro Projeto Pesquisa: Percepção de apoio social e fatores
associados em adultos e idosos residentes na zona urbana de Pelotas-RS. Proc. nº 23110.002049/2021-98
– CLC - Renovação de Projeto de Pesquisa: Código 2126 - Parâmetros para o uso de fontes jornalísticas
do Ciberespaço. Proc. nº 23110.002050/2021-12 – CENG - Renovação de Projeto de Pesquisa: Código
2059 - Estudo Geoestatística e Sedimentar Bacia Pelotas. Proc. nº 23110.002046/2021-54 – FAEM Renovação de Projeto de Pesquisa: Código 3536 - Desenvolvimento de um novo produto contendo folhas
de oliveira. Proc. nº 23110.003929/2021-81 – CLC - Relatório Parcial de Projeto de Pesquisa: Código
2899 - Análise de necessidades para o planejamento da oferta de cursos de PLA na UFPel. Proc. nº
23110.032257/2020-31 – PPGE/FAE - Criação das disciplinas: 1.S.A. Pensamento Pedagógico E
Docência. 2 Ld: A Sociologia da Educação de Basil Bernstein. 3.S.A. Formação de Professores e
Desenvolvimento Humano. 4.S.A. Formação de Professores/As: Sobre a Teoria a Dimensão da Práxis
Pedagógica. 5. S.A. Currículo Como Prática Produtiva e S.A. Governança, Redes Políticas e Educação.
Item 07. COMISSÃO DE EXTENSÃO – CE. Todos os processos, com parecer favorável da Comissão,
foram aprovados em bloco pelo Conselho. Proc. nº 23110.000990/2021-77 – IFISP - Renovação do
Projeto Extensão: Código 3093 - Programa de Rádio/podcast Filosofia sem Fronteiras. Proc. nº
23110.000986/2021-17 – CA - Renovação do Projeto Extensão:
2121 Entreoitavas - Conjunto
Instrumental. Proc. nº 23110.020979/2020-42 – FO - Renovação do Projeto Extensão: 159 Atenção
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Odontológica Materno-Infantil. Proc. nº 23110.002810/2021-91 – PREC - Renovação do Projeto
Extensão: 688 Núcleo de Teatro da UFPEl. Proc. nº 23110.002807/2021-78 – CCQFA - Renovação do
Projeto Extensão: 76 WWVerde - A página de divulgação da Química Verde no Brasil. Proc. nº
23110.002812/2021-81 – ICH - Renovação do Projeto Extensão: 283 Núcleo de Documentação
Histórica da UFPel. Proc. nº 23110.002304/2021-01 – IB - Relatório Final - Projeto de Extensão: 1329
Conhecendo o cotidiano do NURFS/CETAS: a realidade como ação educativa para a transformação do
pensamento. Proc. nº 23110.001157/2021-43 – FO - Relatório Final do Projeto de Extensão: 396 OI
Filantropia - Odontologia e Instituições Filantrópicas. Proc. nº 23110.002319/2021-61 – ESEF Relatório Final - Projeto de Extensão: 1690 I Campeonato Universitário de Levantamento de Peso ESEFUFPel. Proc. nº 23110.002322/2021-84 – ESEF - Relatório Final - Projeto de Extensão: 1227 Boxe
Escolar. Proc. nº 23110.002318/2021-16 – ESEF - Relatório Final - Projeto de Extensão: 1682 Tênis de
mesa para a comunidade. Proc. nº 23110.002316/2021-27 – ESEF - Relatório Final - Projeto de
Extensão: 724 Jiu jitsu. Proc. nº 23110.002323/2021-29 – ESEF - Relatório Final - Projeto de Extensão:
621 Jovem pugilista. Proc. nº 23110.002372/2021-61 – FO - Relatório Final - Projeto de Extensão: 127
Atendimento Especial de Pacientes com Disfunção da Articulação Temporomandibular – ADITEME.
Proc. nº 23110.002380/2021-16 – IFISP - Relatório Final - Projeto de Extensão: 3771 IX Colóquio de
filosofia medieval da UFPEL. Proc. nº 23110.001911/2021-45 – FD - Relatório Final - Projeto de
Extensão: 3192 Grupo de Estudos de Filosofia Constitucional Republicana. Proc. nº
23110.002822/2021-16 – CDTEC - Relatório Final - Projeto de Extensão: 3298 Mural G Biotec nas
redes sociais. Proc. nº 23110.002468/2021-20 – PREC - Relatório Final - Projeto de Extensão: 2062
Museus para ouvir. Proc. nº 23110.002471/2021-43 – PREC - Relatório Final - Projeto de Extensão:
1895 Arte na rural: lugares, memórias e sonhos. Proc. nº 23110.002472/2021-98 – PRES - Relatório
Final - Projeto de Extensão: 1901 Um museu para todos: Programas de Acessibilidade. Proc. nº
23110.002467/2021-85 – PREC - Relatório Final - Projeto de Extensão: 818 IV Congresso de Extensão
e Cultura. Proc. nº 23110.003680/2021-12 – CLC - Relatório Final - Projeto de Extensão: 1508 Língua
portuguesa como língua de acolhimento. Proc. nº 23110.002473/2021-32 – FE - Relatório Final - Projeto
de Extensão: 1776 Levando educação em saúde para crianças e jovens do Instituto de Menores Dom
Antônio Zattera. Proc. nº 23110.003919/2021-46 – CLC - Relatório Final - Projeto de Extensão: 241
Teatro em Francês. Proc. nº 23110.003854/2021-39 – FAURB - Relatório Final - Projeto de Extensão:
196 O para-formal na fronteira Brasil-Uruguay: controvérsias e mediações no espaço público. Proc. nº
23110.002303/2021-58 – IB - Relatório Final - Projeto de Extensão: 2707 NURFSFLIX - Educação
ambiental do home office. Proc. nº 23110.002303/2021-58 – IB - Relatório Final - Projeto de Extensão:
2707 NURFSFLIX - Educação ambiental do home office. Proc. nº 23110.004159/2021-94 – CCQFA Relatório Final - Projeto de Extensão: 3598 I Fórum de Bioquímica de Alimentos. Proc. nº
23110.003688/2021-71 – PREC - Relatório Final - Projeto de Extensão: 733 SESC-UFPEL:
perspectivas artísticas, científicas e culturais. Proc. nº 23110.003920-2021-71 – PREC - Relatório Final Projeto de Extensão: 296 Desafio: Pré-Universitário Popular. Proc. nº 23110.001177/2021-14 – PREC Relatório Final - Projeto de Extensão: 2691 Semana dos Museus da UFPel 2020. Proc. nº
23110.002252/2021-64 – IFM - Relatório Final - Projeto de Extensão: 2443 Educação Matemática e
Autismo - Ano II. Proc. nº 23110.002247/2021-51 – IFM - Relatório Final - Projeto de Extensão: 1278
Leituras em Física. Proc. nº 23110.002248/2021-04 – IFM - Relatório Final - Projeto de Extensão: 3605
X ERMAC RS. Proc. nº 23110.004477/2021-55 – ICH - Relatório Final - Projeto de Extensão: 2186
Multiações patrimoniais no Museu do Doce - Edição 2020. Proc. nº 23110.004100/2021-04 – ICH Relatório Final - Projeto de Extensão: 3253 Antropólis – podcast. Proc. nº 23110.004609/2021-49 –
ICH - Relatório Final - Projeto de Extensão: 2220 Exposição Rualidades: ecos de 2013. Proc. nº
23110.002250/2021-75 – IFM - Relatório Final - Projeto de Extensão: 2839 Matemática a toda hora e em
qualquer lugar. Proc. nº 23110.002594/2021-84 – CCQFA - Relatório Parcial - Projeto de Extensão:
302 Diálogos e vivências em química de alimentos. Proc. nº 23110.002470/2021-07 – FE - Relatório
Parcial - Projeto de Extensão: 1450 Programa de Treinamento em Primeiros Socorros Para a
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Comunidade. Proc. nº 23110.004105/2021-29 – CLC - Relatório Parcial - Projeto de Extensão: 1600
Teste de Competência Leitora em Língua Estrangeira. Proc. nº 23110.002928/2021-10 – ICH - Relatório
Parcial - Projeto de Extensão: 705 Mapeando a Noite: o universo travesti. Proc. nº 23110.002927/202175 – ICH - Relatório Parcial - Projeto de Extensão: 167 Terra de santo: patrimonialização de terreiro em
Pelotas. Proc. nº 23110.004694/2021-45 – ICH - Relatório Parcial - Projeto de Extensão: 436 Narrativas
do passo dos negros: exercício de etnografia coletiva para antropólogos/as em formação. Proc. nº
23110.002401/2021-95 – ICH - Relatório Parcial - Projeto de Extensão: 949 Laboratório Aberto de
Conservação e Restauração de Pinturas. Proc. nº 23110.002397/2021-65 – ICH - Relatório Parcial Projeto de Extensão: 2117 Reconhecimento, Preservação e Salvaguarda do Patrimônio Cultural de
Morro Redondo/RS. Item 08. PROJETOS UNIFICADOS – COBALTO. Comissão de Extensão –
Ações (09): Todos os processos, com parecer favorável da Comissão, foram aprovados em bloco, por
unanimidade. Proc. nº 12663 - Ambulatório COVIDA-TO (Projeto: TO AI - Terapia Ocupacional Acessibilidade e Inclusão). Proc. nº 12247 - Curso On-line de Figurino (Projeto: Sala de Figurinos).
Proc. nº 12386 - Era SOL que me faltava (Projeto: Liga Acadêmica de Dermatologia). Proc. nº 12753 Métodos e Técnicas de mapeamentos de Coberturas e Usos da terra (Projeto: LDGF-Laboratório Didático
de Geografia Física). Proc. nº 10304 - Projeto paramétrico e processo construtivo integrados via
grasshopper + revit (Projeto: OFICINAS de Ensino/aprendizagem de Representação Gráfica e Digital).
Proc. nº 12329 - Saúde da População Negra (Projeto: UFPel Talks). Proc. nº 12729 - Sequência do
atendimento a demanda: Diagramação do Cadernos temáticos do Laboratório de Ensino de História –
LEH (Projeto: SULDESIGN Estúdio: Laboratório Design Gráfico e Digital). Proc. nº 12592 Universidade e conhecimento acadêmico sobre pessoas LGBTQIA+ (Projeto: UFPel Talks). Proc. nº
11620 - Vetorização de Calungas no Inkscape (Projeto: OFICINAS de Ensino/aprendizagem de
Representação Gráfica e Digital). Comissão de Extensão – Projetos (01): Proc. nº 3793 - Internato
Extracurricular em Obstetrícia na Maternidade do Hospital Escola UFPEL. Comissão de Pós-Graduação
- Ações (15): Proc. nº 12842 - Ações Artísticas Performativas - 03 Poemas com auxílio do Google
(Projeto: Teatro, Performance e Política). Proc. nº 12710 - Análise dos dados obtidos nos testes in vitro e
in vivo (Projeto: Nova formulação para tratamento da tristeza parasitária bovina). Proc. nº 12709 Análises laboratoriais (Projeto: Nova formulação para tratamento da tristeza parasitária bovina). Proc. nº
12696 - Avaliação de estratégias de engenharia de features (Projeto: Desenvolvimento de um framework
para classificação de dados de metangenoma baseada em aprendizagem de máquina). Proc. nº 12697 Avaliação de modelos preditivos capazes de discriminar datasets contendo contaminações de interesse
(Projeto: Desenvolvimento de um framework para classificação de dados de metangenoma baseada em
aprendizagem de máquina). Proc. nº 12699 - Avaliação do desempenho da ferramenta desenvolvida em
relação às metodologias estado-da-arte (Projeto: Desenvolvimento de um framework para classificação de
dados de metangenoma baseada em aprendizagem de máquina). Proc. nº 12698 - Avaliação do resultado
da explicabilidade produzida para os modelos selecionados através de ferramentas de inspeção (Projeto:
Desenvolvimento de um framework para classificação de dados de metangenoma baseada em
aprendizagem de máquina). Proc. nº 12659 – Execução (Projeto: Desenvolvimento de um framework
para classificação de dados de metangenoma baseada em aprendizagem de máquina). Proc. nº 12700 Implementação de uma interface para treinamento, validação e provisionamento do modelo de modo a ser
cloud native (Projeto: Desenvolvimento de um framework para classificação de dados de metangenoma
baseada em aprendizagem de máquina). Proc. nº 12692 - Obtenção de dados (Projeto: Desenvolvimento
de um framework para classificação de dados de metangenoma baseada em aprendizagem de máquina).
Proc. nº 12703 - Planejamento das atividades dos testes in vitro e in vivo (Projeto: Nova formulação para
tratamento da tristeza parasitária bovina). Proc. nº 12695 - Produção dos datasets para treinamento e
validação dos modelos preditivos (Projeto: Desenvolvimento de um framework para classificação de
dados de metangenoma baseada em aprendizagem de máquina). Proc. nº 12762 - Teste in vivo em 20
animais (Projeto: Desenvolvimento de bolus para tratamento de diarreia neonatal bovina). Proc. nº 12708
- Teste in vivo em 30 animais (Projeto: Nova formulação para tratamento da tristeza parasitária bovina).
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Proc. nº 12706 - Testes in vitro e in vivo em pequena quantidade de animais (Projeto: Nova formulação
para tratamento da tristeza parasitária bovina). Comissão de Pós-Graduação – Projetos (22): Proc. nº
9565 - Projeto de pesquisa: Gravidez, parto e puerpério no contexto da pandemia ocasionada pelo novo
Coronavírus: revisão integrativa da literatura (Projeto: Bebê a Bordo: Conversando com gestantes e
famílias sobre gravidez, parto e puerpério). Proc. nº 3935 - Alterfonias: patrimônio e memória em
contextos (pós) coloniais. Proc. nº 3998 - Aplicação de um sistema de modelos computacionais para
simular a dispersão e a concentração de poluentes emitidos por uma termoelétrica. Proc. nº 3967 Aspetos genéticos e fisiológicos envolvidos na deficiência intelectual: identificação de mutações de novo
por sequenciamento de exoma completo e avaliação de estresse crônico por cortisol capilar. Proc. nº 3957
- Avaliação do impacto de um programa de visitas domiciliares (PIM) e de seu potencial em reduzir
desigualdades no desenvolvimento infantil: quaseexperimento aninhado à Coorte de Nascimentos de
Pelotas de 2015. Proc. nº 3866 - Avaliação do Impacto do Programa Criança Feliz. Proc. nº 3977 Caraterização de populações de Meloidogyne na cultura de arroz, hospedeiros alternativos a M. ottersoni
e resistência em genótipos e cultivares de Oryza sativa. Proc. nº 3973 - Conhecimento tradicional em
plantas medicinais em áreas de Reforma Agrária de Rondônia. Proc. nº 3966 - Desenvolvimento de uma
formulação de liberação lenta associado a um analgésico para mitigação da dor. Proc. nº 3975 Desenvolvimento de um dispositivo de liberação lenta para profilaxia de doenças neonatais em bezerros.
Proc. nº 3972 - Desenvolvimento de um novo produto enriquecido com resíduos de indústria da região.
Proc. nº 3979 - Desenvolvimento e avaliação de biosensores eletroquímicos associados a dispositivos
Lab-on-chip: para Enfrentamento da emergência de Saúde pública decorrente da COVID-19. Proc. nº
3927 - Ecofisiologia e caracterização da ocorrência de capim-rabo-de-burro no Noroeste do Rio Grande
do Sul. Proc. nº 3932 - Eficiência do uso da radiação solar pela cultura do capim-sudão em diferentes
espaçamentos. Proc. nº 3937 - Estimativa do período anterior a interferência na cultura da soja em função
da soma térmica e influência no uso de diferentes métodos de controle. Proc. nº 3868 - Estudo
longitudinal da composição corporal de crianças até dois anos de idade utilizando técnicas de isótopos
estáveis (CEP 1.199.651). Proc. nº 3923 - Interferência do arroz-daninho na cultura do arroz irrigado
(Oryza sativa L.) e estratégias de manejo. Proc. nº 3964 - Melhoramento de solos a partir do uso de
resíduos. Proc. nº 3971 - PlaceAge. Proc. nº 3995 - Prematuridade e Composição Corporal na Infância,
Adolescência e Idade Adulta nas Coortes de Nascimentos de Pelotas de 1982, 1993 e 2004. Proc. nº
3939 - Programa IMPACTO - MR - Impacto das infecções por microorganismos resistentes a
antimicrobianos em pacientes internados em unidades de terapia intensiva adulto do Brasil: Plataforma de
Projetos de Apoio ao Plano de Ação Nacional de Prevenção e Controle. Proc. nº 3970 - Qualidade da
atenção à saúde da criança na primeira semana de vida na atenção básica no brasil: uma análise do
programa nacional de melhoria do acesso e da qualidade da atenção básica. Comissão de Graduação Ações (13): Proc. nº 12320 - 2ª Roda de Conversa: Egressos de RI UFPel no mercado de trabalho
(Projeto: Relações Internacionais da UFPel: seus 10 anos e novas perspectivas). Proc. nº 12284 - Café
com a Direção Virtual – Dezembro (Projeto: Acolhida FAT). Proc. nº 12680 - Curso Antropologia,
Bichos e Plantas (Projeto: Comida para pensar). Proc. nº 12207 - Diálogos IntegralMente: Violência
contra Mulher e odontologia (Projeto: IntegralMente: Ações de Humanização e Acolhimento no cotidiano
da Faculdade de Odontologia). Proc. nº 12701 - Divulgação, Organização e Publicação dos números 10
e 11 da Revista (Projeto: Revista Discente Ofícios de Clio). Proc. nº 12011 - Editoração, publicação e
produção de livros e audiobooks pela Editora da UFPel (Projeto: Inserção acadêmica na produção,
divulgação e comunicação de livros e produtos com a marca Linha UFPel). Proc. nº 12675 - Grupo de
Estudos Comida para Pensar III (Comida, consumo e risco na pandemia e após) (Projeto: Comida para
pensar). Proc. nº 12291 - Hormonioterapia em cadelas (Projeto: REPPETs). Proc. nº 10994 - Liga
Acadêmica de Cirurgia Pediátrica LACIPed (Projeto: Liga Acadêmica de Cirurgia Pediátrica
(LACIPed)). Proc. nº 12914 - Monitoria Remunerada no ensino de graduação da UFPEL - Edição
Calendário Alternativo 2020/2 (Projeto: Programa de Monitoria da UFPEL). Proc. nº 12841 - Monitoria
Virtual na Faculdade de Direito (Projeto: Programa de Monitoria da UFPEL). Proc. nº 12915 - Monitoria
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Voluntária no ensino de graduação - Edição Calendário Alternativo 2020/2 (Projeto: Programa de
Monitoria da UFPEL). Proc. nº 12444 - Speaking - Uma conversa sobre Intercâmbio (Projeto:
SPEaking). Comissão Graduação – Projetos (15): Proc. nº 3694 - Aprendizado Prático em Cirurgia
Ginecológica e Obstétrica. Proc. nº 3818 - Atribuições e práticas do ser Enfermeiro(a) no cuidado em
saúde. Proc. nº 3485 - Coleção Cadernos de Bioquímica - das Biomoléculas ao Metabolismo. Proc. nº
3774 - Confecção de Apostila de Mecânica dos Fluidos. Proc. nº 3950 - GEPS - Grupo de Estudos em
Paisagem Sonora. Proc. nº 3031 - Leituras Orientadas em Linguística. Proc. nº 3695 - Liga Acadêmica
de Ginecologia e Obstetrícia (LAGO-UFPel). Proc. nº 3953 - Manual de Obstetrícia – FAMED. Proc.
nº 3912 - Meu Cientista Favorito. Proc. nº 3862 - Semiologia Ortopédica: Guia de Bolso. Proc. nº 3976
- Tópicos: Aspectos das desigualdades: indicadores, renda e emoções. Proc. nº 3885 - Traumatologia
Pediátrica: Fraturas mais comuns na infância. Proc. nº 3944 - Uso jornalístico de fontes de informação do
ciberespaço. Proc. nº 3814 - Você Tem dúvida de quê? Proc. nº 3928 - Ybatinga: Nuvem
Computacional Acadêmica da UFPel. Item 09. PROCESSOS APROVADOS “AD REFERENDUM”
PARA SEREM HOMOLOGADOS. Proc. nº 23110.005347/2021-30 – Externo - IB - Recurso
referente ao Edital COODEC nº 001/2021 – Candidata Júlia S. Silveira. A Assessora Jocasta apresentou
o recurso sobre solicitação de reagendamento da candidata, da Área de Fisiologia Humana. A Banca
informou que no dia vinte e sete a sala havia sido aberta às oito horas e até as oito e trinta e um não
houvera tentativa de entrada da candidata na sala. Conforme artigo sexto do Parecer Normativo, todos os
candidatos deveriam se fazer presentes na instalação da Banca. Indeferida a solicitação de reagendamento,
pois a candidata havia feito contato na segunda-feira e não estava em tempo juridicamente hábil.
Colocado em votação o parecer da Banca, o COCEPE o acompanhou, por unanimidade. Os demais
processos, todos com parecer favorável foram homologados em bloco, por unanimidade do Conselho.
Proc. nº 23110.001303/2021-31 – CRA/PRE - Realização de Edital de Processo Seletivo Especial, com
ingresso através da modalidade de Portador de Diploma Simplificado, para ocupação de vagas
remanescentes (existentes e futuras) da oferta realizada pelos cursos vinculados à UAB (Filosofia,
História, Letras-Espanhol e Matemática) através do SISU e do vestibular 2020/2. Proc. nº
23110.003355/2021-41 - Curso História EAD/ICH - Publicação de Edital de Seleção de candidatos, na
modalidade Portador de Diploma de Curso Superior, para o Curso de Graduação de Licenciatura em
História a Distância – CLHD. Proc. nº 23110.051262/2019-17 – COODEC - Referente à Prova
Didática - Área: MÚSICA e Área: CANTO - Edital COODEC nº 001/2021. Proc. nº
23110.005043/2021-72 - Curso Matemática EAD/IFM - Cadastro de disciplina Introdução à Vida
Acadêmica, a ser alocada junto ao Curso de Licenciatura em Matemática a Distância. Proc. nº 3903 –
FAT - Projeto de Ensino: Gestão Pública em foco. A seguir, a senhora presidenta passou a palavra à
conselheira Izabel, para apresentar o documento da Comissão de Disciplinas Práticas. Esta apresentou as
normativas para aulas presenciais. Leu o documento e deixou a palavra à disposição dos conselheiros,
para manifestações. A senhora presidenta deu parabéns para a Comissão, pela construção dos critérios,
colocando-os em discussão. A conselheira Fátima também cumprimentou a Comissão, dizendo que o
documento estava esclarecedor. Falou sobre Estágios (Memorando 35 da PJ), que orientava os Estágios
fora da Universidade. Sugeriu que no documento fossem avaliados os Estágios realizados dentro da
Universidade e os estágios fora dela e estes fossem analisados pela Pró-Reitoria de Ensino e o Comitê
COVID. Outra questão que expôs foi se o Planejamento deveria ser encaminhado pela Unidade
Acadêmica ou pelo Colegiado. Deveria ser anexada Ata do Conselho Departamental? A senhora
presidenta respondeu que deveria ser a Unidade que oferecia a disciplina e o Colegiado de Curso
aprovando a proposta. O conselheiro Luiz Schuch disse que havia gostado da forma de itens, para dar
segurança aos estudantes. Deveriam enviar o documento até o dia seguinte e teriam prazo até a semana
seguinte. Teriam muitas reuniões para administrar o envio do planejamento. Precisavam pensar na
logística para efetivação das disciplinas. A senhora presidenta sugeriu aprovarem o documento, com
possibilidade de adequação de redação em alguns pontos. A conselheira Fátima perguntou sobre aval do
Colegiado e da Unidade. A senhora presidenta colocou em regime de votação os critérios apresentados
pela Comissão e estes foram aprovados, por unanimidade. A seguir agradeceu o trabalho e o
envolvimento de todos da Comissão e disse eu se colocava à disposição para escrever a Nota do
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COCEPE. Sem mais manifestações ou assuntos a tratar, a senhora presidenta agradeceu a presença de
todos e deu por encerrada a reunião às dez horas e trinta e seis minutos e eu, Roseméri Gomes Gonçalves,
Secretária dos Conselhos Superiores, lavrei a presente Ata que após lida e aprovada foi igualmente
assinada eletronicamente pela senhora presidenta.
Documento assinado eletronicamente por ROSEMERI GOMES GONCALVES,
Secretária, Conselho Coordenador do Ensino, da Pesquisa e da
Extensão, em 22/03/2021, às 16:30, 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,
Presidente, em 22/03/2021, às 17:18, 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 1243420 e o código CRC FD6AF547.
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