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Aos vinte e dois dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, com início às oito horas e trinta
minutos, de forma web conferência, realizou-se sessão ordinária do Conselho Universitário - CONSUN
da Universidade Federal de Pelotas, convocada e presidida pela Professora Isabela Fernandes
Andrade, Reitora, com a participação dos seguintes conselheiros: Ursula Rosa da Silva, Vice-Reitora;
 Dirceu Agostinetto, Diretor da Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel; Eduardo Merino, Diretor da
Escola Superior de Educação Física; Ariela da Silva Torres, representando o Diretor da Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo; Fabrício Pereira Harter, Diretor da Faculdade de Meteorologia; Oscar José
Echenique Magalhães, Diretor da Faculdade de Direito; Isabel Cristina Rosa Barros Rasia, Diretora
do Centro de Ciências Socio-Organizacionais; Carlos Walter Alves Soares, Diretor do Centro de Artes;
 Aline Accorssi, Vice-Diretora da Faculdade de Educação; Cristiano da Silva Rosa, Vice-Diretor da
Faculdade de Veterinária; Valéria Cristina Christello Coimbra, Diretora da Faculdade de Enfermagem;
Julieta Maria Carriconde Fripp, Diretora da Faculdade de Medicina; Evandro Piva, Diretor da
Faculdade de Odontologia; Ludmila Correa Muniz, Diretora da Faculdade de Nutrição; Paulo Ricardo
Silveira Borges, Vice-Diretor do Centro de Letras e Comunicação; Luiz Fernando Minello, Diretor do
Instituto de Biologia; Sebastião Peres, Diretor do Instituto de Ciências Humanas; Wilson João Cunico
Filho, Diretor Adjunto do Centro de Ciências Químicas, Farmacêuticas e de Alimentos; Bruno Muller
Vieira, Diretor do Centro das Engenharias;  Javier Eduardo Silveira Luzardo, Diretor  do Centro de
Integração do MERCOSUL; Marilton Sanchotene de Aguiar, Diretor do Centro de Desenvolvimento
Tecnológico; João Francisco Nascimento Hobuss, Diretor do Instituto de Filosofia, Sociologia e
Política; Willian Silva Barros, Diretor do Instituto de Física e Matemática; Fabio Vergara Cerqueira,
representante dos Professores Titulares; Luiz Carlos Rigo, representante dos Professores Titulares;
 Alexandre Fernandes Gastal, representante dos Professores Associados; Maria Cecília Lorea Leite,
suplente do representante dos Professores Associados;  Lui Nörberg, representante dos Professores
Adjuntos; Ana Clara Correa Hening, representante dos Professores Adjuntos; Romulo Henrique
Batista de Farias, representante dos Professores Assistentes; Rafael Rosa Hallal, suplente do
representante dos Professores Assistentes; Eugenia Antunes Dias, representante dos Professores
Auxiliares; Tiago Thompsen Primo, representante dos Professores Auxiliares; Fabiana Kömmling
Seixas, representante dos Coordenadores de Cursos de Pós-Graduação; Ethel Antunes Wilheml,
representante dos Coordenadores de Cursos de Pós-Graduação; Francisco José Pereira Tavares,
representante dos Coordenadores de Cursos de Graduação (Vida); Beatriz Franchini, representante dos
Coordenadores de Cursos de Graduação (Vida);  Sigmar de Lima, representante dos Coordenadores de
Cursos de Graduação (Exatas); Marcos César Borges da Silveira, representante dos Coordenadores de
Cursos de Graduação (Humanas);, Mylena Rocha de Farias, Hugo Carlos Bolzon Gonzalez,
representantes discentes; Antonio Augusto da Silva Azambuja (suplente), Emileni Tessmer, Morgan
Yuri Oliveira Teles Machado e Barto Oliveira Rossi de Farias, representantes do Pessoal Técnico-
Administrativo e Albio Ferreira da Costa, representante dos Servidores Técnico-Administrativos
Inativos. Não compareceram os conselheiros: Maria Manuela Alves Garcia, representante dos Docentes
Aposentados; Gabriel Gustavo Bergmann, representante dos Coordenadores de Cursos de Pós-
Graduação;  Flavia Carvalho Chagas, representante dos Coordenadores de Cursos de Graduação
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(Humanas);  Clarissa Marques Moreira dos Santos, representante dos Coordenadores de Cursos de
Graduação (Exatas); Luiz Filipe Damé Schuch, suplente do  representante do COCEPE;  Augusto
Martins de Ávila, Bibiana Lauz Terra Mendes, Douglas Rafael Antunes Ortiz Duarte, Rubens
Marques Obelar Ramos, Tony de Siqueira Sechi e Lucas Ferreira Santos Melo, representantes
discentes; Rogéria Aparecida Garcia, Liliane Griep,  Mateus Avila Tavares, representante do Pessoal
Técnico-Administrativo. Compareceram ainda os convidados: Marco Aurélio Romeu Fernandes,
Assessor da Reitora; Aline Ribeiro Paliga, Chefe de Gabinete; Jocasta Soares dos Santos, Assessora
da Vice-Reitora, Paulo Roberto Ferreira Junior, Pró-Reitor de Planejamento, Flavio Fernando
Demarco, Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação; Taís Ulrich Fonseca, Pró-Reitora de Gestão de
Pessoas; Juliana do Amaral Martins Grimler; Marcos Britto, Márcio Mendes e Paulo Afonso.  A
senhora presidente iniciou a reunião cumprimentando a todos e solicitando a participação da equipe da
Secretaria dos Conselhos, Chefia de Gabinete e Assessor da Reitoria e participação de Pró-Reitores,
Superintendentes, Coordenadores e Servidores na discussão de pontos específicos. Aprovado. Fez os
seguintes informes iniciais acerca da dinâmica da reunião: Definição de teto (11:30, com intervalo de
20min); Uso de enquete para as votações; Desativação do chat para inscrições e falas; Inscrições
utilizando a ferramenta “mãozinha” e Tradução para LIBRAS será efetuada de forma síncrona. De pronto
passou à análise do Item 1. APRECIAÇÃO DA PAUTA. Colocada em regime de votação, a pauta foi
aprovada. Dando sequência à reunião, passou à análise do Item 2. APRECIAÇÃO DA APROVAÇÃO
AD REFERENDUM DE CRIAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO
MULTICÊNTRICO EM CIÊNCIAS FISIOLÓGICAS (PPGMCF) - PROCESSO Nº
23110.030011/2020-24. A senhora presidente fez breve relato do processo: Em 23/10/2020, o Colegiado
Geral do Programa de Pós-Graduação Multicêntrico em Ciências Fisiológicas da Sociedade Brasileira de
Fisiologia (PPGMCF/SBFis) aprovou a inclusão da Universidade Federal de Pelotas como nova
Instituição Associada ao PPGMCF/SBFis. Em 25/03/2021 o COCEPE se manifestou favorável à
criação do Programa de Pós-Graduação Multicêntrico em Ciências Fisiológicas (PPGMCF) da UFPel.
Em 13/04/2021, foi encaminhado ao CONSUN para apreciação. Em 15/04/2021, foi encaminhado à
Comissão de Legislação e Normas deste Conselho Superior para análise e parecer.  A seguir, solicitou ao
conselheiro Oscar ler o parecer da CLN. Logo após, passou a palavra ao Prof. Flavio Demarco, que
destacou a importância institucional da criação deste Programa, pois temos tido dificuldade orçamentária e
para aprovação de novos Programas. Tivemos aumento da média de notas dos Programas de três, para
quatro. Usualmente era média de trinta por cento de novos Programas submetidos para aprovação e
atualmente era de nove vírgula oito de aprovações. A UFPel tem PPG em todas as áreas de
conhecimento, mas a maioria são em certas áreas. Este Programa entraria em Nível de Mestrado e
Doutorado e permitirá o aumento do rol de Programas. Disse ser um grande benefício para a Instituição e
para a área de conhecimento. Era o quadragésimo oitavo Programa de Pós-Graduação. A senhora
presidente seguiu com o relato: Em 18/05/2021 o Prof. Flavio Fernando Demarco, Pró-Reitor de
Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação da UFPel, solicitou urgência na apreciação do pedido de criação do
PPG Multicêntrico em Ciências Fisiológicas, em razão de realização de exame nacional em junho/2021
do Programa Nacional, o qual a UFPel já deveria possuir o PPG Multicêntrico em Ciências
Fisiológicas, devidamente criado para participar da seleção e iniciar suas atividades ainda neste ano de
2021. Em 26/05/2021, a Presidente do Conselho Universitário, no uso de suas atribuições legais e
regulamentares, aprovou ad referendum deste Conselho a solicitação de criação do Programa de Pós-
Graduação Multicêntrico em Ciências Fisiológicas (PPGMCF) da Universidade Federal de Pelotas.
Finalmente deixou a palavra à disposição dos conselheiros que desejassem se manifestar. O conselheiro
Fernando Minello ressaltou que o Instituto de Biologia já vinha tentando buscar Mestrado ou Doutorado
em Fisiologia. A criação do Multicentro veio a calhar. Foi a contemplação do que já era projetado. Sem
mais manifestações, foi colocado em homologação a aprovação ad referendum, que foi homologada, por
unanimidade. A seguir, a senhora presidente passou à análise do Item 3. APRECIAÇÃO DA
PROPOSTA DE PRORROGAÇÃO DO PROJETO INSTITUCIONAL "AÇÕES E METAS DE
ESTUDOS E DIAGNÓSTICO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DO CHASQUEIRO (DIC)" -
PROCESSO Nº 23110.012075/2020-43. A senhora presidente fez o relato do processo: Em 12/05/2021
foi solicitada, pelo Núcleo de Contratos, a apreciação da prorrogação do projeto Ações e metas de estudos
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e diagnóstico do distrito de irrigação do Chasqueiro (DIC) pelo CONSUN, a fim de realizar a
prorrogação do convênio 02/2020 junto à Fundação Delfim Mendes Silveira. Cabe destacar que: o projeto
institucional foi aprovado pelo CONSUN em 26/11/2020; a partir desse projeto, foi firmado o Convênio
02/2020, financiado por meio de TED do MDR; o referido TED 03/2020 foi prorrogado até 24/03/2022
para que o projeto possa ser plenamente executado. Em 18/06/2021, encaminhamos para análise e parecer
da CLN. Passou a palavra ao conselheiro Oscar, para ler o parecer da CLN e logo a seguir, deixou a
palavra à disposição dos conselheiros. Não havendo manifestações, colocou em votação a prorrogação do
projeto, que foi aprovado, por unanimidade. Dando continuidade à reunião, passou ao Item 4. 
INDICAÇÃO DE REPRESENTANTES DOCENTES JUNTO AO CONDIR - PROCESSO Nº
23110.015091/2021-79. Foi feito o relato do assunto: Considerando que o Regimento Geral da
Universidade, no inciso X do Art. 10, exara que a composição do Conselho Diretor da Fundação -
CONDIR inclui a presença de 03 (três) representantes dos professores da Universidade, indicados pelo
Conselho Universitário - CONSUN, juntamente com seus respectivos suplentes e considerando, ainda,
que o mandato dos atuais representantes se encontrava vencido, precisavam realizar a indicação. Os
docentes não precisavam ser membros deste Conselho, apenas indicados por ele. Colocada a palavra à
disposição dos Conselheiros, para indicação de nomes. O conselheiro Alexandre Fernandes Gastal
colocou seu nome à disposição, para concorrer como titular da cadeira; o conselheiro Cristiano Silva da
Rosa também apresentou seu nome, para concorrer como titular; a conselheira Fabiana Kömmling Seixas
igualmente se inscreveu como titular; o conselheiro Marilton Sanchotene de Aguiar apresentou seu nome,
para suplente; a conselheira Ana Clara Correa Hening colocou seu nome à disposição, para suplência e o
conselheiro Wilson João Cunico Filho se inscreveu também como suplente. Colocados em apreciação, os
nomes indicados foram aprovados, por unanimidade. Logo a seguir, passaram à análise do Item 5.
APRECIAÇÃO DA PROPOSTA DE RESOLUÇÃO QUE INSTITUI A DIVISÃO DE ESPORTE
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS, VINCULADA AO GABINETE DO REITOR -
PROCESSO Nº 23110.055105/2019-72. A senhora presidente convidou o servidor Márcio Mendes, para
relatar o assunto. Este fez a apresentação do Projeto, informando que se tratava de projetos e ações de
esporte que haviam sido e ainda continuavam sendo conduzidos na UFPel. Disse que a intenção era
institucionalizar o esporte na Universidade e exemplificou diversos Projetos de Esporte. A seguir, a
senhora presidente fez o relato do processo: Em 23/12/2019 foi encaminhado o processo a Procuradoria
Jurídica com a intenção de apresentar ao CONSUN proposta de criação do, então, Núcleo de Esporte
Universitário. O Parecer foi anexado ao processo em 27/12/2019. Em 30/07/2020, considerando análise e
Parecer da PJ sobre a Resolução, o documento foi encaminhado para apreciação da CLN do CONSUN.
Passou a palavra ao conselheiro Oscar, para leitura do relato e parecer da CLN. Logo, foi deixada a
palavra à disposição dos conselheiros. O conselheiro Eduardo Merino manifestou sua satisfação de ter o
projeto aprovado na Universidade. Disse que a ESEF estava completando cinquenta anos em 2021. O
Esporte sempre estivera ligado à UFPel e não só à ESEF. Tinham muitos projetos, que não estavam
ligados entre si. O conselheiro Francisco disse que ficava feliz em ter uma Coordenação de Esportes, mas
causava estranheza este assunto não ter sido discutido dentro da Unidade. Gostaria que este ponto pudesse
ser discutido dentro da ESEF e partisse dela e não da Administração. A senhora presidente fez
elucidações em relação à proposta. Que não é a ideia criar uma coordenação. Não existe proposta de FG
ligada ao Núcleo. Não sabe dizer se a proposta não fora efetivamente discutida pela ESEF. É uma
proposta da Universidade, embora tenha partido de professores daquela unidade acadêmica. A conselheira
Eugênia se manifestou, saudando a preocupação da Universidade em torno do esporte. Cumprimentou a
ESEF pelo seu aniversário. Disse que lhe chamou a atenção não ter havido debate dentro da ESEF.
Vendo o projeto, percebeu que existia a utilização de projetos da própria ESEF. Preocupava-se em não
haver esta ligação. O conselheiro Luiz Carlos disse que ficara com dúvidas, até por ser ligado à ESEF.
Pensou que não estivera presente no momento da discussão. Perguntou se este técnico seria deslocado da
ESEF, para o GR. Perguntou também se o Prof. Merino estava acompanhando a discussão e em caso de
afirmação, por que o assunto não havia sido pautado na Unidade. O servidor Márcio falou que seguiria
alocado na ESEF, continuando a desempenhar suas funções. Disse que tinham um grupo de esportes
dentro da ESEF (oito professores mais ele) e a proposta partira deste grupo, que se reúne no mínimo uma
vez por mês. A proposta surgira de dentro da ESEF, apenas não passara pelo Conselho Departamental. O
conselheiro Merino disse que o projeto partira do grupo de esportes e passara por reunião de
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Departamento. O Professor Francisco estivera afastado para Doutorado e por isso não havia
acompanhado. O projeto havia passado inclusive pela PREC. O conselheiro Paulo Borges louvou as
atividades de esportes desenvolvidas pela ESEF e disse que acompanhava as ações desenvolvidas, que
eram importantes junto à Comunidade. Teve um certo estranhamento em que esta Unidade ficasse ligada
ao GR. Perguntou da necessidade de haver esta alocação na Reitoria. Propôs que estas atividades
ficassem ligadas às Unidades que possuíam ligação direta, onde seriam os locais ideais para alocação de
Núcleos, agregando as diferentes áreas. O Prof. Paulo Ferreira fez contribuições para explicar como
haviam chegado o Núcleo de Esportes. Há muito havia esta discussão com o grupo de professores que
atuavam no Esporte. A UFPel tem contribuído com o orçamento, para desenvolvimento das atividades.
Esta Divisão não havia sido inventada pela UFPel, pois várias universidades possuem estrutura
semelhante. O conselheiro Luiz Carlos disse que não questionava o mérito da localização do espaço para
o GR. Disse que precisava saber em qual reunião da ESEF havia passado o assunto. Não aprovaria nada
que não houvesse sido aprovado na Unidade. O servidor Márcio fez mais considerações. A conselheira
Mylena fez manifestação, como aluna da ESEF, dizendo que relembrava de discussões com os
professores Marcelo Cavalli, Fernanda, Mario, Gustavo, Gabriel, Rodolfo, Fabricio, entre outros acerca
do tema. E o projeto, seria um ganho para todos e todas estudantes. O conselheiro Merino disse que iria
procurar a Ata da referida reunião. A conselheira Eugênia disse que não achava adequado aprovarem o
processo naquela reunião, sem que houvesse discussão em outras instâncias. Deveriam suprir a ausência
de manifestação das instâncias internas da ESEF. Disse que na reunião anterior haviam aprovado a
Estrutura da Reitoria e estranhava que na reunião subsequente estavam acrescentando novo
Departamento. A senhora presidente explicou que como esta Divisão não exigia FG, não fazia parte do
GR na Estrutura e sim, como Órgão Suplementar. O conselheiro Francisco disse que a fala do Prof. Paulo
Ferreira era impecável. Era favorável a que este Departamento ficasse ligado ao GR, mas estava admirado
de não ter participado da discussão e mesmo afastado para Doutorado, sempre esteve participando de
esportes. Disse que iria ficar a favor, mas não gostara de saber que não houve discussão dentro da
Unidade, onde tudo era resolvido de forma democrática. Fez a mesma proposta da conselheira Eugênia,
pois depois de discutido o assunto, voltaria e seria aprovado facilmente. A conselheira Ursula
cumprimentou a apresentação do servidor Márcio, pois na Universidade, muitas vezes, não se sabia o que
acontece na Instituição. Disse que deveriam ampliar o diálogo não só dentro da ESEF, para que houvesse
o amadurecimento interno e para que os estudantes pudessem ter suas atividades reconhecidas em seus
currículos como atividade complementar dentro dos cursos. Disse que a discussão era saudável. O
conselheiro Fabio falou que sua proposta com o seu suplente era de alternarem a participação nas reuniões
e gostaria que ele estivesse participando daquela reunião, mas não havia sido possível. Disse que tinha um
documento enviado por ele e gostaria de ler. Eram dúvidas do conselheiro Veronez em relação ao projeto.
Leu o documento e disse que o texto ia na mesma direção de algumas falas que o haviam antecedido.
Disse que gostaria da ampliação da discussão, para depois ser votado. A senhora presidente disse que
tinham duas propostas: a da mesa e a da conselheira Eugênia. Encaminhamento: retirar o processo de
pauta e passar a discussão em outras instâncias. Sem manifestações contrárias, o encaminhamento foi
aprovado. Às nove horas e cinquenta e cinco minutos foi realizado um intervalo, para descanso dos
intérpretes de LIBRAS. A conselheira Ethel se retirou no momento do início do intervalo. Às dez horas e
quinze minutos houve o retorno à reunião e a senhora presidente passou à análise do Item 6. 
APRECIAÇÃO DA PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DESTINADA A REGULAR AS RELAÇÕES
ENTRE A UFPEL E SUAS FUNDAÇÕES DE APOIO - PROCESSO Nº 23110.019414/2020-12. Foi
relatado o processo: Em 03/08/2020 a Coordenação de Convênios e Contratos, após reuniões e debates
para elaboração da Minuta de Resolução que trata das "Normas Regulamentadoras da Relação entre a
Universidade Federal de Pelotas (UFPEL) e as Fundações de Apoio bem como disciplinar a concessão de
bolsas por essas", solicitou ao GR análise e tramitação do documento, que visa atender solicitações de
adequações de normas e rotinas internas pelos Acórdãos do TCU 1178/2018 e 230/2019. O documento
foi, então, encaminhado para a apreciação da PJ da UFPel. Feitas considerações, a Minuta foi
encaminhada à CLN do CONSUN para análise e parecer. Em 24/04/2021, foi inserido despacho sobre a
necessidade de inclusão de regras destinadas a regular este vínculo à luz da lei 10.973/2004, com as
alterações que lhes foram dadas pela lei 13.243/2016. Sendo assim, foi inserido na minuta original
capítulo específico sobre o tema, mais precisamente o capítulo VII. Após, o processo foi novamente
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encaminhado à PJ e a CLN. Passada a palavra ao conselheiro Oscar, para relato e parecer da CLN. Após,
deixou a palavra à disposição dos conselheiros. O conselheiro Luiz Carlos questionou um ponto da
Minuta, quando fala da carga horária máxima de vinte horas para projeto ou pesquisador. O Assessor
Marco Aurélio respondeu que se tratava do Art. 38 da proposta e esta limitava em vinte horas a carga
horária máxima, podendo ter, por exemplo, cinco horas em um projeto e quinze em outro. Os dois
projetos deveriam somar vinte horas. Sem mais inscrições a senhora presidente colocou em regime de
votação, sendo a proposta de Resolução aprovada, por unanimidade. A seguir, passaram ao Item 7. 
INFORMES. 7.1 - Orçamento UFPel - O Prof. Paulo Ferreira fez informes sobre o Orçamento da
Universidade. Informou que tiveram reunião com o setor de orçamento do Governo que havia
desbloqueado uma parte. Havia promessa de retornar ao orçamento normal mais tarde, recuperando o que
havia sido cortado. Continuou falando das despesas de custeio. Custeio de 2019 foi de R$ 74.232.121,00
e em 2021 de R$58.946.483,00. Houve um corte de 21%. Disse que tínhamos seiscentos trabalhadores
terceirizados. Falou de despesas contínuas, Assistência Estudantil e locações. Relatou as despesas de
Custeio: Terceirizados (R$ 31.628.904,84); Contínuas (R$ 13.729.126,56); Assistência Estudantil (R$
17.871.719,00); Locações (R$ 3.306.780,48). Estas despesas perfaziam um total de R$ 66,5 milhões.
Frisou que existiam outras despesas não agrupáveis, mas que chegavam a um total de sete milhões de
reais. Seguiu explicando a redução de despesas. Com terceirizados seriam no valor de 13,65%; contínuas
– 30%%; Assistência Estudantil – 20% (apenas Restaurante Universitário); locações – 10% (em
negociações), perfazendo um total de cinquenta e quatro milhões de reais. Renegociação de contratos,
como exemplo, manutenção de elevadores, Casa do Estudante, aluguel do Prédio do Salis Goulart
(excluído). Estavam trabalhando para diminuir investimento em aluguéis. Restringindo essencialmente ao
impacto da Pandemia da COVID-19 (essas reduções). Déficit Estimado 2021 – entre oito e dez milhões
de Reais. A senhora presidente agradeceu o informe. 7.2 - Concursos Públicos - A conselheira Ursula,
juntamente com a Pró-Reitora de Gestão de Pessoas, Taís Ulrich, deram informes sobre concursos
públicos: O Fórum de Diretores havia solicitado revogação da Resolução nº 07/2019. Considerando um
provável equilíbrio e novas vagas, o COCEPE havia suspendido por três anos a validade da referida
Resolução, para depois fazer nova avaliação da situação da Universidade. Os Editais que estavam parados
em consequência da reforma administrativa precisavam ser realizados neste ano. Já haviam feito reunião
com as Unidades Acadêmicas, para tratarem da forma de realizar estes concursos. Passou a palavra à Pró-
Reitora Taís, para que esta fizesse esclarecimentos sobre os concursos. Esta falou que no final de maio
havia sido falado do provimento de vagas. Com o objetivo de informar a comunidade com relação ao
efeito da aplicação das Resoluções do COCEPE quanto à reposição de vagas docentes decorrentes de
aposentadorias, Resoluções 10/2017 e 07/2019, compartilhamos o que segue: Durante a vigência da
Resolução 10/2017 foram retidas 41 vagas e durante a vigência da Resolução 07/2019 foram retidas 7
vagas. Além disso, a resolução 10/2017 iniciou sua vigência já com 2 vagas disponíveis para serem
distribuídas oriundas da Resolução anterior. Estas vagas foram distribuídas como segue: 1 vaga Desenho
Técnico FAEM/CCQFA, alocada no CCQFA; 30 vagas Edital REUNI; 12 vagas Estratégicas PPGs; e 7
vagas Edital de Licenciaturas. Nesse período houve também a mudança de Unidade Acadêmica de três
docentes (cedência e realocação). Além disso, a universidade captou 10 vagas novas que foram
distribuídas para as Unidades, envolvendo principalmente a criação do curso de Fisioterapia, tendo a
alocação de 6 vagas para esse curso e o atendimento do Edital Licenciaturas. O gráfico apresentado traz a
movimentação de vagas nas Unidades Acadêmicas, considerando um total de 50 vagas de aposentadorias,
10 novas vagas e 3 relotações, conforme detalhado anteriormente. A senhora presidente agradeceu. 7.3 -
Comitê Covid-19 UFPel - O Prof. Marcos Britto falou sobre o Comitê COVID e o que a Universidade
vinha fazendo nos últimos meses. Estado atual das atividades: Apenas atividades essenciais ocorrem de
maneira presencial atualmente na UFPel, com apreciação do Comitê.  Cursos da área da saúde em seu
estágio final retomaram as atividades. Medicina e Enfermagem com retomadas em maior escala. Todos
vacinados. CSQV coordenando a ação de vacinação dos estudantes. Atividades de pesquisa limitadas
àquelas cuja interrupção do projeto levaria a perdas irreparáveis. COCEPE aprovou para setembro retorno
de disciplinas essencialmente práticas. Conjunto de normativas: Comitê avaliou e aprovou o conjunto de
normativas já publicados, incluindo normas gerais, nos ambientes acadêmicos e o sistema de vigilância
epidemiológica interno da UFPel. Vacinação: Todos os servidores já deviam ter 1ª dose, incluindo
terceirizados. Próxima etapa: Pós-Graduandos em atividades presenciais autorizadas e Estagiários de

Ata de Reunião CONSUN 1377249         SEI 23110.017914/2021-09 / pg. 5



Licenciaturas em atividades presencias. Estudantes da saúde seguiriam sendo vacinados pela UFPel.
Coordenação da campanha era toda da SMS.  Ações Voluntárias: UFPel vinha sendo protagonista em
diversos cenários. Todos os cursos da saúde envolvidos na linha de frente em variadas ações. Ações
seriam ampliadas nos próximos dias.  Ações voluntárias: 180 ações. 7.4 - Próximas reuniões do
CONSUN - A seguir, a senhora presidente falou das próximas reuniões do CONSUN: Segundo
semestre: 03/08/2021 – ordinária - terça-feira, às 14 horas; 14/09/2021 – extraordinária – terça-feira, às 8
horas e trinta minutos; 19/10/2021 – extraordinária – terça-feira, às 14 horas; 23/11/2021 – ordinária –
terça-feira, às 8 horas e trinta minutos. 7.5 – Blocos de Reunião - Os processos que estão pendentes de
apreciação desse Conselho Superior serão disponibilizados em Bloco de Reunião específico do
CONSUN, disponibilizado aos Conselheiros(as), para que possam se apropriar  do conteúdo dos
processos que serão tratados na sequência. 7.6 – A conselheira Isabel Rassia parabenizou a todos. Pediu
para sua fala constar em Ata. Disse que em dezembro de 2020 havia sido constituída pelo Conselho uma
Comissão para tratar das FGs na UFPel. Havia se colocado à disposição e outros colegas também, para
comporem a referida Comissão. Houve disputa de vagas para liderarem esta Comissão. Na época, havia
ficado com esta atribuição de presidir a Comissão e haviam ficado aguardando a Portaria ser expedida,
mas não haviam recebido esta Portaria. Em maio deu conta de que não havia sido divulgada e solicitada, a
recebeu. Deu início ao trabalho e viu que a amplitude da Comissão e do trabalho havia ficado restrita a
Museus, Unidades e UBSs. Sabia que as FGs eram públicas e estavam à disposição, mas no início isto
não havia sido possível. O processo deveria ser avaliado na íntegra e não cabia trazer a discussão aos
conselheiros, não tendo atribuição para isto. Vinha ao conselho desistir de sua participação na Comissão,
pela diferença de perspectiva de trabalho ao que tinha se proposto e ao que a Portaria atribuía. Agradeceu.
A senhora presidente agradeceu a participação e lembrou das vinte e uma FGs que haviam saído da
Administração e passado para os Núcleos Administrativos das Unidades Acadêmicas. O conselheiro Luiz
Carlos disse que havia se inscrito para dizer que estava de suplente da Comissão e não via sentido em
participar de Comissão que limitava o estudo das FGs. Agradeceu a possibilidade de ter uma participação
mais constante no CONSUN. Pediu para avaliarem a Comissão e o trabalho desta. O conselheiro Sigmar
falou sobre a distribuição de vagas. Não entendia como falavam em distribuição equilibrada. Disse que no
Centro de Engenharias davam conta de noventa por cento do PPC, com apenas seis professores. Como
Coordenador era contra as quebras de pré-requisitos, pois achava perigoso. Teriam alteração do PPC,
conforme o Regimento dos Cursos e iriam faltar professores. Alguns estavam administrando disciplinas
extras. Estavam propensos a fechar cursos da Área Tecnológica. A senhora presidente respondeu que este
assunto era atinente ao COCEPE e deveria ser encaminhado àquele Conselho. O conselheiro Álvaro
falou sobre distribuição de vagas, para repor aposentadorias. O COCEPE deveria fazer uma análise
criteriosa sobre estas distribuições de vagas. Sobre as discussões propostas pelo COCEPE para encargos
docentes fossem discutidas mais adiante. A conselheira Ursula falou que o equilíbrio de que havia falado
foi sobre as perdas que todos tiveram. Disse que as novas distribuições seriam discutidas. Sem mais
manifestações, a senhora presidenta agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às onze horas e
quarenta e um minutos, desejando boas férias a todos e eu, Roseméri Gomes Gonçalves, Secretária dos
Conselhos Superiores, lavrei a presente Ata que após lida e aprovada foi igualmente assinada
eletronicamente pela senhora presidente.

Documento assinado eletronicamente por ISABELA FERNANDES ANDRADE,
Reitora, em 09/08/2021, às 14:52, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de
2020.
Documento assinado eletronicamente por ROSEMERI GOMES GONCALVES,
Secretária, Conselho Coordenador do Ensino, da Pesquisa e da
Extensão, em 21/09/2021, às 12:51, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de
2020.
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