UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO
ATA nº 07/2021
Aos vinte e cinco dias do mês de março de dois mil e vinte e um, com início às oito 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: 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; Senhor Matheus Cruz, representante dos Técnico-Administrativos, Senhora Mara
Beatriz Gomes, representante dos Técnico-Administrativos e Acadêmico Thiago Ferreira de Abreu,
representante discente. Não compareceu o conselheiro Acadêmico Rubens Marques Obelar Ramos,
representante discente. Com a constatação de existência de quórum, a senhora presidenta iniciou a reunião
falando da urgência da reunião. Falou do novo calendário de reuniões do Conselho, que iriam analisar no
final da reunião. Colocou em votação a pauta, que foi aprovada, por unanimidade. De pronto, passou à
análise do Item 01. INFORMES. 1) O conselheiro Flavio Demarco relatou que na semana anterior
haviam aprovado a fusão dos Cursos de B. Animal e Entomologia, foi encaminhado para a CAPES e ele
recebeu ligação do Coordenador de Avaliação, dizendo que estava aprovado. A UFPel passou de
quarenta e oito, para quarenta e sete Programas de PG, mas mais consolidados. 2) Disse também que
haviam recebido o resultado do CNPq e tivemos manutenção do número de Bolsas de Iniciação
Científica. A seguir, a senhora presidente passou à análise do Item 02. APROVAÇÃO ATA Nº
05/2021. O conselheiro Luiz Schuch enviou suas sugestões de correção da Ata para a Secretaria dos
Conselhos. Ata aprovada, por unanimidade, com as alterações sugeridas. De pronto, a senhora presidenta
passou à análise do Item 03. PROCESSO N. 23110.034611/2020-61 – Reserva de Tradutores Intérpretes
de Libras (TILS) para aulas. A senhora presidenta disse que o processo tratava de solicitação de aumento
de tradutores de LIBRAS. Leu o documento enviado pela CID. Já estava sendo providenciado Termo
Aditivo para contrato de mais dois TILs. Leu documento de encaminhamento. Pediam duas reservas e
que estes profissionais entrassem em ação até o contrato dos novos estar pronto. Disse que o Conselho
deveria se pronunciar nestes dois temas. A conselheira Fátima disse que não tinha clareza da repercussão
e deveriam avaliar. Perguntou quanto tempo demorava a contratação emergencial de dois servidores. A
senhora presidenta respondeu que seria em 1º de abril o início do contrato. A conselheira Fátima disse
para não dispensarem os TILs auxiliares e deixá-los para as aulas. A senhora presidenta respondeu que
esta era uma solicitação do CID e do NAI, pois precisavam atender várias frentes e atualmente estavam
negando. O conselheiro Flavio disse que estávamos em momento emergencial e estas eram questões
emergenciais. O conselheiro William disse que dependeriam de cada caso, pois dependeria do Prof.
Acreditar que poderia finalizar uma aula em turmas com muitos alunos. Deveriam ver outras
possibilidades. A conselheira Mara Beatriz explicou que quando havia sido implementado o webconf
havia muita instabilidade no sistema. Com a estabilidade da webconf os problemas estavam minorando,
mas com o aumento de turmas, professores e alunos surdos, estava complicado atender a tantas demandas.
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Acreditava que o pedido havia sido feito para terem uma garantia. A senhora presidenta sugeriu o
seguinte encaminhamento: “O COCEPE, considerando os termos do presente processo, com o objetivo
de garantir a acessibilidade aos discentes e docentes que necessitam do acompanhamento de Tradutores
Intérpretes de Libras (TILS), deliberou orientar: que, até chegarem os novos contratados, conforme
mencionado no Despacho PRA (1241609), os TILS de reserva para atendimento das aulas possam
atender às demais demandas acadêmicas; que, no caso de problemas de conexão dos TILS que estão em
aula, os docentes aguardem o restabelecimento da conexão daqueles profissionais, para não prejudicar as
aulas, que necessitam ficar gravadas com a participação dos TILS, garantindo o acesso do conteúdo
ministrado a todos; que, no caso da impossibilidade de restabelecimento da conexão, o professor que
possa/queira dar continuidade à aula, desde que os conteúdos trabalhados sem a presença do TILS sejam
retomados no início do próximo encontro síncrono ou recuperados, se possível, posteriormente, com os
estudantes que necessitam do referido acompanhamento”. Colocado em votação, o texto do
encaminhamento foi aprovado, por unanimidade. Item 04. PROFESSOR SUBSTITUTO –RECURSO.
Proc. nº 23110.008211/2021-81 - Externo /FAUrb - Recurso interposto pela candidata Daiane
Fernandes Gonçalves, referente ao Processo Seletivo regido pelo Edital COODEC nº 001/2021 Processo nº 23110.033505/2020-61 - Área: Tecnologia de Arquitetura e Urbanismo OU Instalações
Prediais/FAUrb. Assessora Jocasta relatou o processo, informando que a candidata havia recorrido pela
desclassificação pela não entrega do diploma de Graduação, sendo que precisava apresentar o diploma de
PG. A Banca enviou o seguinte encaminhamento: “Durante o processo de seleção (23110.033505/202061) a banca desclassificou a candidata na prova de títulos, pela mesma não ter feito entrega do diploma de
graduação. Porém a banca reavaliou seu posicionamento e entendeu que a não entrega só afetaria a
candidata na pontuação do título e no momento da posse, se a mesma seja convocada ao cargo. Desta
maneira a banca avaliou os títulos entregues pela candidata, conforme planilha de notas (1238299) e refez
a ata de parecer final do concurso (1227011), onde consta que a candidata Daiane Fernandes Gonçalves
ficou aprovada em sétimo lugar, com média final 7,41. Tendo em vista o estabelecido no Anexo II do
Decreto nº 9.739/2019, apenas os 05 primeiros foram encaminhados para homologação (1230373),
portanto a candidata não estava na listagem”. O COCEPE acompanhou o parecer da Banca e pelo
Colegiado, com abstenção do conselheiro Matheus. Item 05. COMISSÃO DE GRADUAÇÃO – CG.
Proc. nº 23110.007150/2021-35 – CEng - Recurso do colegiado da Engenharia Hídrica - Quebra de prérequisito TFG I. A conselheira Fátima explicou que o Colegiado havia mudado o critério para os alunos
realizarem o TCC, sendo computada a carga horária dos alunos, sendo possível a oferta da disciplina. O
COCEPE tomou ciência da decisão do Colegiado. Relacionar ao processo da aluna. Proc. nº
23110.010092/2020-46 – Externo/CRInter - Recurso referente ao Pedido de Revalidação de Graduação
de NELVA BUGONI RIQUE, da Área de Engenharias, registrado na Plataforma Carolina Bori com o nº
00634.1.17237/09-2019. O COCEPE aprovou o Parecer da Comissão de Graduação - CG e da Relatora
do COCEPE junto à Plataforma Carolina Bori, Conselheira Maria de Fatima Cossio (1244262), favorável
ao Recurso interposto por NELVA BUGONI RIQUE (0984746), referente ao indeferimento do seu
Pedido de Revalidação de Graduação, da Área de Engenharias, registrado na referida Plataforma sob o nº
00634.1.17237/09-2019, Deferindo Parcialmente o pedido de Revalidação, acompanhando o parecer da
Comissão Avaliadora, que, após revisão da decisão anteriormente exarada, conforme previsto no art. 23 e
§§ da Resolução 21/2018 do COCEPE, indicou a complementação de estudos (1097385), por realização
de disciplinas ou avaliações, nas seguintes áreas, conforme códigos disponíveis em
https://institucional.ufpel.edu.br/cursos/cod/6200: 1) Disposição Final, Reaprov. e Revalor. de Resíduos;
2) Sistema de Abastecimento de Água; 3) Instalações Hidráulico- Prediais; 4) Esgotamento Sanitário e 5)
Mecânica dos Sólidos (em substituição às diversas disciplinas da área no curso, indicamos no mínimo a
disciplina
https://institucional.ufpel.edu.br/disciplinas/id/27497, do antigo currículo). Proc. nº
23110.006185/2021-57 – Acadêmico/FO - Recurso de quebra de pré-requisitos do aluno Matheus Farias.
A CG emitiu parecer favorável para a disciplina de Pronto Atendimento e em outro processo, para a
solicitação de realização de matrícula na disciplina de Buco Maxilo Facial foi desfavorável. Proc. nº
23110.006107/2021-52 – Acadêmico/FAEM - Recurso de quebra de pré-requisito do aluno Lucas da
Silva de Barros. Parecer desfavorável da Comissão aprovado pelo Conselho. Os quatro processos a
seguir, com parecer desfavorável da Comissão, foram retirados de pauta, para aguardar relato do
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conselheiro Rubens Obelar na próxima reunião. Proc. nº 23110.004936/2021-09 – Acadêmico/CEng Recurso de quebra de pré-requisitos da aluna Isabela Brandão. Proc. nº 23110.004742/2021-03 –
Acadêmico/CIM - Recurso de quebra de pré-requisitos da aluna Joselaine Lemos da Silva. Proc. nº
23110.006144/2021-61 – Acadêmico/IB - Recurso de quebra de pré-requisitos do aluno Martim B.P.
Silva. Proc. nº 23110.005770/2021-30 – Acadêmico/FE - Recurso ref. aos aproveitamentos de
disciplinas – aluno Davi Holanda Vieira. Os demais processos, com parecer favorável da Comissão,
foram aprovados em bloco pelo COCCEPE: Proc. nº 23110.007441/2021-23 – Acadêmicos/FV Solicitação de oferta de disciplinas. Proc. nº 23110.006875/2021-14 – Acadêmico/CLC - Solicitação de
oferta de disciplina em regime concentrado para a aluna Liziane Maria Stoelben Rodrigues. Proc. nº
2310.006656/2021-27 – Acadêmico/CLC - Solicitação de oferta de disciplina em regime concentrado
para o aluno Matheus Cabistany Vargas. Proc. nº 23110.007453/2021-58 – Acadêmico/CLC Solicitação de oferta de disciplina em regime concentrado para o aluno Matheus Cabistany Vargas. Proc.
nº 23110.007049/2021-84 – Acadêmico/CLC - Solicitação de oferta de disciplina em regime
concentrado para o aluno Carlos Vanderlei Xavier Mendes. Proc. nº 23110.007267/2021-19 –
Acadêmico/CLC - Solicitação de oferta de disciplina em regime concentrado para a aluna Talyssa Neves
Machado. Proc. nº 23110.006658/2021-16 – Acadêmico/CLC - Solicitação de oferta de disciplina em
regime concentrado para o aluno Micael Machado da Silva. Proc. nº 23110.007268/2021-63 –
Acadêmico/CLC - Solicitação de oferta de disciplina em regime concentrado para o aluno Giancarlo
Santorum. Proc. nº 23110.007270/2021-32 – Acadêmico/CLC - Solicitação de oferta de disciplina em
regime concentrado para a aluna Giordanna Benkenstein Vallejos. Proc. nº 23110.007274/2021-11 –
Acadêmico/CLC - Solicitação de oferta de disciplina em regime concentrado para a aluna Camila
Pergentino Almeida. Proc. nº 23110.007285/2021-09 – Acadêmico/CLC - Solicitação de oferta de
disciplina em regime concentrado para a aluna Graciele Gonçalves Garcia. Proc. nº 23110.005766/202171 – Acadêmico/CLC - Solicitação para integralização curricular do aluno Messias dos Santos Correia.
Proc. nº 23110.006437/2021-48 – Acadêmico/FO - Recurso de quebra de pré-requisito do aluno
Matheus Farias. Proc. nº 23110.004686/2021-07 – Acadêmico/FN - Recurso de quebra de pré-requisito
da aluna Marina Barreto Dias de Oliveira. Proc. nº 23110.004334/2021-43 – Acadêmico/FN - Recurso
de quebra de pré-requisito da aluna Niele Silva Souza. Proc. nº 23110.007358/2021-54 –
Acadêmico/CEng - Solicitação de quebra de pré-requisito da aluna Camila Wolter Cardoso. Proc. nº
23110.007364/2021-10 – Acadêmico/Psicol. - Solicitação de quebra de pré-requisito da alunaTatiele
Schneider. Proc. nº 23110.006876/2021-51 – IFM - Redistribuição de Vagas UAB/UFPel/CLMD, para
o remanejo de vagas ociosas para o ingresso da turma UAB 7, 3. Proc. nº 23110.005500/2021-29 – FN Inclusão de texto no Projeto Pedagógico de Curso do curso de Bacharelado em Nutrição, sobre a
mudança na carga horária de estágio. Item 06. COMISSÃO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO –
CPPG. Proc. nº 23110.001743/2021-98 Externo CRInter Requerimento de isenção de pagamento da
taxa de Revalidação Simplificada – Plataforma Carolina Bori - Tiago Pimentel Oliveira. A Comissão
emitiu parecer favorável e fez a sugestão ao Pleno: Recomendado que o COCEPE faça um adendo na
Res. Para revalidação e reconhecimento possa ter isenção no caso de vulnerabilidade sócio-econômica.
Salientou que a possibilidade fosse limitada para um número “x” de aceites. Os demais processos, com
parecer favorável da Comissão, foram aprovados pelo COCEPE. Proc. nº 23110.006715/2021-67
Acadêmico ICH Recurso encaminhado pelo doutorando Mairton Nogueira da Silva contra a remoção da
bolsa de doutorado - Programa de Pós-Graduação em Organizações e Mercados. Proc. nº
23110.005811/2021-98 – PPGEMAT/IFM - Criação de Disciplina em Rede. Proc. nº
23110.005812/2021-32 – PPGEMAT/ IFM - Criação da disciplina de Introdução a Educação
Matemática Inclusiva – PPGEMAT. Proc. nº 23110.056228/2020-40 – PPGBBio/CCQFA Encaminhamento do Programa Analítico da disciplina Bioquímica e Bioprospecção na Escola. Proc. nº
23110.004546/2021-21 – PPGBiotec/CEng - Novo Regimento da Câmara de Pesquisa e Inovação.
Proc. nº 23110.031919/2020-55 – CDTec - Ementa de disciplina: Engenharia de Software para
Bioinformática e Aprendizagem de Máquina. Proc. nº 23110.030011/2020-24 - NPG/CPG/PRPPGI Ata de Reunião COCEPE 1262035
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Assinatura do Protocolo de Intenções para criação do Programa de Pós-Graduação Multicêntrico de
Ciências Fisiológicas. Proc. nº 23110.008153/2021-96 – DCTA/FAEM - Alteração de data de início de
projeto: Desenvolvimento de ciência, tecnologia e inovação nas cadeias produtivas de grãos e sementes
(CTI Grãos & Sementes). Proc. nº 23110.003930/2021-14 – CA - Relatório parcial Projeto de Pesquisa:
Código 2774 - Teatro, Performance e Política. Proc. nº 23110.008057/2121-48 – FAUrb - Relatório
parcial Projeto de Pesquisa: Código 3115 - Inventário do Patrimônio Arquitetônico da cidade de Herval,
Rio Grande do Sul – Brasil. Proc. nº 23110.008056/2021-01 – FV - Relatório final Projeto de Pesquisa:
Código 2169 - VETCOR- Pesquisa em cardiologia Veterinária. Proc. nº 23110.008055/2021-59 –
FaMed - Relatório final Projeto de Pesquisa: Código 3541 - Terapia Ocupacional na proteção social
básica: a efetividade das oficinas emancipatórias no enfrentamento à COVID-19. Item 07. COMISSÃO
DE EXTENSÃO – CE. Todos os processos, com parecer favorável da Comissão, foram aprovados em
bloco pelo COCCEPE. Proc. nº 23110.007477/2021-15 – FaE - Renovação de Projeto de Extensão:
Código 1837 - D´Generus: Núcleo de Estudos e Pesquisas Feministas e de Gênero. Proc. nº
23110.006664/2021-73 – CA - Renovação de Projeto de Extensão: Laboratório de curadoria do MALG:
LACMalg. Proc. nº 23110.006666/2021-62 – CA - Renovação de Projeto de Extensão: Atividades do
Museu de Arte Leopoldo Gotuzzo: museu Conectado. Proc. nº 23110.007693/2021-52 - NFRA/CE DS/PREC
- Renovação de Projeto de Extensão: Código 1015 – REPPETs. Proc. nº
23110.007474/2021-73 - NFRA/CE - DS/PREC - Renovação de Projeto de Extensão: Código 1507 Remição de pena através da prática de leitura no Presídio Regional de Pelotas. Proc. nº
23110.007466/2021-27 – ICH - Renovação de Projeto de Extensão: Código 65 - Arqueologia, Educação
Patrimonial e História Indígena em Pelotas. Proc. nº 23110.007467/2021-71 – ICH - Renovação de
Projeto de Extensão: Código 65 - Arqueologia, Educação Patrimonial e História Indígena em Pelotas.
Proc. nº 23110.003677/2021-91 – CA - Relatório Parcial do Projeto de Extensão: Código 463 Laboratório Acadêmico de Produção de Vídeo Estudantil. Proc. nº 23110.007464/2021-38 – CLC Relatório Final do Projeto de Extensão:11 Cursos de Línguas. Proc. nº 23110.006861/2021-92 – CLC Relatório Final do Projeto de Extensão: 761 Francês no Instituto Sul-rio-grandense. Proc. nº
23110.007434/2021-21 – FV - Relatório Final do Projeto de Extensão: 1474 Medicina Veterinária na
Promoção da Saúde Humana e Animal: Ações em Comunidades Carentes como Enfrentamento da
Desigualdade Social. Proc. nº 23110.007417/2021-94 – FV - Relatório Final do Projeto de Extensão:
Código 428- Vigilância epidemiológica junto à ação interdisciplinar de atenção integral a carroceiros e
catadores de lixo da cidade de Pelotas, com ênfase em zoonoses. Proc. nº 2310.007308/2021-77 – FV Relatório Final do Projeto de Extensão: Código 908 - Novembro azul canino. Proc. nº
2310.007438/2021-18 - ICH - Relatório Final do Projeto de Extensão: Código 1263 - Guarani Mbyá:
ações e experiências contemporâneas. Proc. nº 2310.004616/2021-41 – CA - Relatório Final do Projeto
de Extensão: Código 1534 - Fazendo um Som. Proc. nº 2310.0039177/2021-57 – CA - Relatório Final
do Projeto de Extensão: Código 3803 - V ENREFAEB SUL: Formação e ensino das artes em tempo de
pandemia. Proc. nº 2310.004008/2021-36 – CA - Relatório Final do Projeto de Extensão: Código 2230 Brincando de faz-de-conta: o aprendizado dos fundamentos da linguagem teatral. Proc. nº
2310.003916/2021-11 – CA - Relatório Final do Projeto de Extensão: Código 3038 - Teatro e
autoconhecimento. Proc. nº 2310.006936/2021-35 – FV - Relatório Final do Projeto de Extensão:
Código 2170 - VETCOR: serviço de atendimento de cardiologia veterinária em pacientes do hospital de
clínicas veterinárias (HCV-UFPEL). Proc. nº 2310.007574/2021-08 – CCQFA - Relatório Final do
Projeto de Extensão: Código 1845 - TICs - Tecnologias de Informação e Comunicação na Química.
Proc. nº 2310.007694/2021-05 – CCQFA - Relatório Final do Projeto de Extensão: Código 178 Mediação de conhecimentos químicos entre universidade e comunidades - TRANSFERE. Proc. nº
2310.007731/2021-77 – CCQFA - Relatório Final do Projeto de Extensão: Código 1988 - UniversidadeEscola: Química em inter(ação). Proc. nº 2310.007718/2021-18 – CCQFA - Relatório Final do Projeto
de Extensão: Código 1884 - Livro didático temática tecnológica - Carboidratos, Açúcar, Balas duras,
Balas mastigáveis e Caramelos. Proc. nº 2310.023193/2020-87 – FaMed - Relatório Final do Projeto de
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Extensão: Código 1808 - Serviços de Atenção Primária à Saúde nas Unidades Básicas de Saúde
vinculadas à UFPel. Proc. nº 2310.007689/2021-94 – FN - Relatório Final do Projeto de Extensão:
Código 263- Atendimento Dietético à Nível Ambulatorial. Proc. nº 2310.007819/2021-99 – FV Relatório Final do Projeto de Extensão: Código 422 - ClinEq Grupo de Ensino, Pesquisa e Extensão em
Medicina de Equinos. Proc. nº 2310.007801/2021-97 – FV - Relatório Final do Projeto de Extensão:
Código 423 - Ação Interdisciplinar a Carroceiros e Charreteiros na Periferia de Pelotas. Proc. nº
2310.007966/2021-69 – ICH - Relatório Final do Projeto de Extensão: Código 1414 - Web Site do
Grupo de Pesquisa Geografia Política, Geopolítica e Territorialidades - GeoTer. Proc. nº
2310.007954/2021-34 – CCSO - Relatório Final do Projeto de Extensão: Código 1313 - Assessoria ao
Projeto Kako Xavier e a Tamborada. Proc. nº 2310.007427/2021-20 – CCQFA - Relatório Final do
Projeto de Extensão: Código 505 - Descobrindo a Ciência na Escola: intercomunicação de saberes entre
universidade e comunidade. Item 08. PROJETOS UNIFICADOS – COBALTO. Todos os processos,
com parecer favorável da Comissão, foram aprovados em bloco pelo COCCEPE. Comissão de Extensão
– Ações (08): Proc. nº 5387 - Ação Informativa 2 - Caso 2 / Escritório 1 (Projeto: PRO_ACORDA:
PROmoção de Ações de COmpartilhamento de experiências de empreendedorismo e inovação na área de
Representação (fabricação digital e desenho paramétrico) para o Projeto em Design e Arquitetura). Proc.
nº 12964 - Avaliação do projeto e planejamento de ações (Projeto: Teste de Competência Leitora em
Língua Estrangeira). Proc. nº 13040 - Ciclo de Debates: Matriarcado, o lugar social das Mulheres de Axé
e a luta do 8 de Março (Projeto: Núcleo de Estudos e Pesquisas É'LÉÉKO - Agenciamentos Epistêmicos
Antirracistas e Descoloniais). Proc. nº 13012 - Ciclo de Debates. Vacina para Todes! RENAFRO Saúde
- Cuidar é Nossa tradição! (Projeto: Núcleo de Estudos e Pesquisas É'LÉÉKO - Agenciamentos
Epistêmicos Antirracistas e Descoloniais). Proc. nº 12971 - Curso on-line de Figurino (Projeto: Sala de
Figurinos). Proc. nº 13090 - Entrevistas de rádio com agricultores e agricultoras dos municípios de
Canguçu e Morro Redondo (Projeto: Conhecer e ressignificar as relações com os insetos junto a
comunidade rural de Canguçu e Morro Redondo, Rio Grande do Sul). Proc. nº 13087 - Publicação e
Lançamento do Dossiê: Deleuze modos de Usar (Projeto: LAPSO: Laboratório de Arte e Psicologia
Social). Proc. nº 12064 - Rede de Atenção em Terapia Ocupacional (Projeto: TO AI - Terapia
Ocupacional - Acessibilidade e Inclusão). Comissão de Extensão – Programa (01): Proc. nº 256
Práticas em Educação Musical. Comissão de Extensão – Projetos (05): Proc. nº 4063 - Artes e
Humanidades na Faculdade de Odontologia da UFPel: um resgate iconográfico ao longo de um século de
história. Proc. nº 3824 - Mata Sensorial CuidATIVA: Inspirar Expirar AÇÃO. Proc. nº 3921 Organização do Museu do Grêmio Esportivo Brasil. Proc. nº 4020 - Terapia Ocupacional e a
Acessibilidade Cultural. Proc. nº 4025 - XIV EGEM - Encontro Gaúcho de Educação Matemática Edição Virtual. A seguir, a senhora presidenta apresentou as novas datas de reuniões do COCEPE, para
aprovação dos conselheiros: 25 de março – ordinária; 01 de abril – extraordinária; 08 de abril – ordinária;
22 de abril – extraordinária; 06 de maio – ordinária; 20 de maio – extraordinária; 27 de maio – ordinária;
10 de junho – extraordinária e 26 de junho – ordinária. Finalmente, a senhora presidenta registrou sua dor
pelo número de mortes no país, pela COVID-19 e falou da ampliação da vacinação e do apoio para
compra de vacinas. Sem mais manifestações ou assuntos a tratar, a senhora presidenta agradeceu a
presença de todos e deu por encerrada a reunião às onze horas e trinta e nove 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 12/05/2021, às 21:11, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por URSULA ROSA DA SILVA,
Presidente, em 13/05/2021, às 07:18, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.
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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 1262035 e o código CRC BED0CEED.
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