UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO
ATA nº 27/2021
Aos vinte e um dias do mês de outubro 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: Professor Flavio Fernando Demarco,
o Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação, Professor Eduardo das Neves Filho, representando a PróReitora de Ensino; Professor Gustavo Dias Ferreira, representando o Pró-Reitor de Extensão e
Cultura; Professor Luiz Filipe Damé Schuch, representante da Área de Ciências Agrárias; Professor
Carlos Walter Alves Soares, representante da Área de Letras e Artes Professor Carlos Artur Gallo
Cabrera, suplente do representante da Área de Ciências Humanas; Professora Isabel Cristina Custódio
de Souza, representante da Área de Ciências da Saúde e Biológicas; Professora Márcia Mesko,
representante da Área de Ciências Exatas e Tecnologia; Senhora Mara Beatriz Nunes Gomes,
representante dos Técnico-Administrativos e Professor Fabrício Pereira Harter, suplente do
representante do Conselho Universitário; Acadêmico Cassio Lilge, e Acadêmica Juciara Silva Corrêa
Fonseca, representantes discentes. Não compareceu o Senhor Matheus Cruz, representante dos
Técnico-Administrativos. Com a constatação de existência de quórum, a senhora presidenta iniciou a
reunião cumprimentando os suplentes e a todos e falou sobre a pauta que era histórica, por estarem
homologando o resultado dos concursos docentes, na nova forma. Edital 03/2021. Explicou que havia
sido solicitada a retirada de pauta do item 02, por falta de relator. Solicitada ainda a inclusão de dois
processos extra-pauta. A seguir, colocou em aprovação a ordem do dia. Aprovada a ordem do dia. De
pronto passou à análise do Item 01 – APROVAÇÃO DAS ATAS 26/2021. Com as sugestões de
correção da ata, por parte da conselheira Mara Beatriz, a atas foi aprovada. A seguir, passaram à análise
d o Item 02 – PROCESSO Nº23110.029959/2021-18 - RESOLUÇÕES NORMATIVAS DOS
PROGRAMAS DE AUXÍLIO ESTUDANTIL PRAE – DEFINIÇÃO DA METODOLOGIA DE
ANÁLISE E DISCUSSÃO. Processo retirado de pauta, conforme solicitação aprovada n o início da
reunião. A seguir, passaram à análise do Item 03 – PROFESSOR EFETIVO – EDITAL 003/2020 HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL. Proc. nº 23110.038888/2018- 49 - Curso de Música
– Licenciatura/CA - Concurso Público para a Carreira do Magistério Superior. Área: Canto. O
COCEPE, considerando os autos do Processo em epígrafe e, em especial, considerando Ata de Apuração
dos Resultados para classificação dos candidatos aprovados (1444049); a Ata do Colegiado do Curso de
Música Licenciatura (1448645) e a Ata do Conselho do CA (1449316), homologou o resultado final do
Concurso Público para Carreira Magistério Superior da UFPel, Edital COODEC nº 003/2020, conforme
segue: 1º - Luciana Elisa Lozada Tenório - 8,08. Proc. nº 23110.037383/2018- 67 - Curso de Dança –
Licenciatura/CA - Concurso Público para a Carreira do Magistério Superior. ÁREA: Práticas ArtísticoPedagógicas em Danças Urbanas. O COCEPE, considerando os autos do Processo em epígrafe e, em
especial, considerando a Ata de Apuração dos Resultados para classificação dos candidatos aprovados
(1441441); a Ata do Colegiado de Dança (1457548) e a Ata do Conselho do CA (1449316), homologou
o resultado final do Concurso Público para Carreira Magistério Superior da UFPel, Edital COODEC nº
003/2020, conforme segue:1º - Ana Cristina Ribeiro Silva - 8,58; 2º - Robson Teixeira Porto - 7,90 e 3º Elenice Botelho Antunes - 5,70*. *Resolução nº 033/2019 - Art. 6º §9º. Proc nº 23110.053215/2019- 08
- Curso de Dança – Licenciatura/CA - Concurso Público para a Carreira do Magistério Superior. Área:
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Pedagogias da Dança na Escola. O COCEPE, considerando os autos do Processo em epígrafe e, em
especial, considerando Ata de Apuração dos Resultados para classificação dos candidatos aprovados
(1445363); a Ata do Colegiado do Curso de Música Licenciatura (1457548) e as Atas do Conselho do
CA (1449316) e (1464597), homologou o resultado final do Concurso Público para Carreira Magistério
Superior da UFPel, Edital COODEC nº 003/2020, conforme segue:1º - Marco Aurélio da Cruz Souza 9,80; 2° - Luciana Athayde Paz - 6,80* e 3° - Angélica Teixeira da Silva Leitzke - 6,44*. *Resolução nº
033/2019 - Art. 6º §9º e §11. Proc. nº 23110.024085/2019- 98 - Curso de Artes Visuais – Bach./CA Concurso Público para a Carreira do Magistério Superior. Área: Fundamentos da Linguagem Visual. O
COCEPE, considerando a Planilha Nota Final (1449634); a Ata de Apuração dos Resultados para
classificação dos candidatos aprovados (1449548) e as Atas do Colegiado do Curso de Artes Visuais Bacharelado (1465050) e (1465055) considerando a constatação na Ata de Apuração dos Resultados das
Provas Prática e Didática (1449540) de que a candidata de inscrição nº 00260, classificada em 7º lugar,
foi equivocadamente aprovada, tendo em vista não ter atingido a média 7,0 entre os examinadores, na
Prova Didática, conforme previsto no §8º do artigo 6º, da Resolução 33/2019; considerando as Atas do
Conselho do CA(1449316) e (1464597) e considerando, ainda, o Anexo II do Decreto 9.739/2019;
deliberou indeferir a aprovação, e consequente classificação, da referida candidata e homologar o
resultado final do Concurso Público para Carreira Magistério Superior da UFPel, Edital COODEC nº
003/2020, conforme segue:1º - Ricardo Henrique Ayres Alves - 8,51; 2º - Thais Cristina Martino Sehn 8,45; 3º - Lislaine Sirsi Cansi - 7,72; 4º - Alice Porto dos Santos - 7,63 e 5º - Bethielle Amaral Kupstaitis 7,50. Proc. nº 23110.021504/2019- 30 – CCQFA - Concurso Público para a Carreira do Magistério
Superior. Área: Química Analítica. O COCEPE, considerando os autos do Processo em epígrafe e, em
especial, considerando Ata de Apuração dos Resultados para classificação dos candidatos aprovados
(1463412) e a Ata do Conselho do CCQFA (1465865), homologou o resultado final do Concurso
Público para Carreira Magistério Superior da UFPel, Edital COODEC nº 003/2020, conforme segue: 1º Diogo La Rosa Novo - 8,72 e 2º - William Boschetti - 8,04. Proc. nº 23110.045966/2019- 42 - Cursos
de Ciência e Eng. de Computação/CDTec - Concurso Público para a Carreira do Magistério Superior.
Área: Sistemas Distribuídos e de Larga Escala. O COCEPE, considerando os autos do Processo em
epígrafe e, em especial, considerando Ata de Apuração dos Resultados para classificação dos candidatos
aprovados (1441357); a Ata dos Colegiados dos Cursos de Ciência da Computação e Engenharia de
Computação (1465072) e a Ata do Conselho do CDTEC (1464491), homologou o resultado final do
Concurso Público para Carreira Magistério Superior da UFPel, Edital COODEC nº 003/2020, conforme
segue: 1º - Ulisses Brisolara Correa - 8,25. Proc. nº 23110.051511/2019- 66- Curso de Eng.
Hídrica/CDTec - Concurso Público para a Carreira do Magistério Superior. Área: Mecânica OU
Resistência dos Materiais. O COCEPE, considerando os autos do Processo em epígrafe e, em especial,
considerando Ata de Apuração dos Resultados para classificação dos candidatos aprovados (1443900) e a
Ata do Conselho do CDTec (1464514), homologou o resultado final do Concurso Público para Carreira
Magistério Superior da UFPel, Edital COODEC nº 003/2020, conforme segue: 1º - Gustavo Assis da
Silva - 7,67 e 2º - André Garcia Cunha Filho - 7,37. Proc. nº 23110.052651/2019- 51 - Curso de Eng.
de Controle e Automação/CEng -Concurso Público para a Carreira do Magistério Superior. Área:
Automação Eletrônica de Processos Elétricos e Industriais. O COCEPE, considerando os autos do
Processo em epígrafe e, em especial, considerando Ata de Apuração dos Resultados para classificação
dos candidatos aprovados (1442660 e 1442664); a Ata do Colegiado do Curso de Engenharia de
Controle e Automação (1446501) e a Ata do Conselho do CEng (1459151), homologou o resultado final
do Concurso Público para Carreira Magistério Superior da UFPel, Edital COODEC nº 003/2020,
conforme segue: 1º - Marlon Maurício Henandez Cely - 8,92; 2º - Paulo Jeferson Dias de Oliveira Evald 7,87 e 3º - Lucas Sangoi Mendonça - 6,85*. *Resolução nº 033/2019 - Art. 6º § 9 º e §11. Proc. nº
23110.027041/2019- 10 - Curso de Eng. Geológica/CEng - Concurso Público para a Carreira do
Magistério Superior. Área: Geologia OU Geofísica OU Pesquisa Mineral. O COCEPE, considerando os
autos do Processo em epígrafe e, em especial, considerando Ata de Apuração dos Resultados para
classificação dos candidatos aprovados (1440962); a Ata do Colegiado do Curso de Engenharia
Geológica (1448891) e a Ata do Conselho do CEng (1459154), homologou o resultado final do
Concurso Público para Carreira Magistério Superior da UFPel, Edital COODEC nº 003/2020, conforme
Ata de Reunião COCEPE 1540576
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segue: 1º - Felipe Padilha Leitzke - 7,38. Proc. nº 23110.054236/2019- 32 - Área de Alemão/CLC Concurso Público para a Carreira do Magistério Superior. Área: Língua Alemã e Literaturas de Língua
Alemã. O COCEPE, considerando os autos do Processo em epígrafe e, em especial, considerando Ata de
Apuração dos Resultados para classificação dos candidatos aprovados (1442743); a Ata do Colegiado do
Curso de Alemão (1447830) e a Ata do Conselho do CLC (1456499), homologou o resultado final do
Concurso Público para Carreira Magistério Superior da UFPel, Edital COODEC nº 003/2020, conforme
segue: 1º - Lucas Löff Machado - 7,45; 2º - Adriana Fernandes Barbosa - 7,05; 3º - Bruno Mendes dos
Santos - 6,88* e 4º - Filipe Mendes Neckel - 6,40*. *Resolução nº 033/2019 - Art. 6º - §9 º e §11. Proc.
nº 23110.054259/2019- 47 - Área de Licenciatura/CLC - Concurso Público para a Carreira do
Magistério Superior. Área: Ensino de Literatura. O COCEPE, considerando que a Banca Examinadora
do certame deste Processo, pertencente ao Edital 003/2020, deferiu o recurso impetrado pelo candidato
João Claudio Arendt (23110.031214/2021-19), revendo e atribuindo à Prova Escrita a média 7,1,
resultando na aprovação do referido candidato, e, em consequência, na necessidade de realização do
Exame de Títulos, a fim de identificar sua classificação no certame e considerando o Despacho CLC
(1470152) informando que a decisão da Banca Examinadora havia sido homologada pelo Conselho do
Centro, conforme Ata 12/2021(1470149), deliberou que o processo retornasse à Unidade, para que fosse
elaborado um cronograma contendo: - dia/hora/local para entrega dos títulos pelo candidato; - dia/data e
local para a análise dos títulos pela Banca Examinadora e - dia/hora e local para a nova Sessão Pública
para Apuração dos Resultados para Classificação dos Candidatos Aprovados, com a possibilidade de
presença de todos os candidatos aprovados. Aprovou, ainda, que o membro externo da referida Banca
Examinadora, possa realizar, de forma remota, a análise dos títulos a serem entregues pelo candidato,
tendo em vista a excepcionalidade da situação, não prevista na Resolução nº 33/2019. Proc. nº
23110.050349/2019- 69 - Departamento de Tecnologia da Construção/FAUrb - Concurso Público
para a Carreira do Magistério Superior. Área: Tecnologia de Arquitetura e Urbanismo OU Instalações
Prediais. O COCEPE, considerando os autos do Processo em epígrafe e, em especial, considerando Ata
de Apuração dos Resultados para classificação dos candidatos aprovados (1440822); a Ata do
Departamento de Tecnologia da Construção (1442335) e a Ata do Conselho Departamental da FAUrb
(1449250), homologou o resultado final do Concurso Público para Carreira Magistério Superior da
UFPel, Edital COODEC nº 003/2020, conforme segue: 1º - Natália dos Santos Petry - 8,37 e 2º - Olavo
Avalone Neto - 7,76. Proc. nº 23110.051001/2019- 99 - Departamento de Fundamentos da
Educação/FaE - Concurso Público para a Carreira do Magistério Superior. Área: Filosofia da Educação
OU História da Educação OU Sociologia da Educação. O COCEPE, considerando os autos do Processo
em epígrafe e, em especial, considerando Ata de Apuração dos Resultados para classificação dos
candidatos aprovados (1448160); a Ata do Departamento de Fundamentos da Educação (1448175) e o
Despacho FAE (1463867), homologou o resultado final do Concurso Público para Carreira Magistério
Superior da UFPel, Edital COODEC nº 003/2020, conforme segue: 1º - Dante Diniz Bessa - 8,08; 2º Hardalla Santos do Valle - 7,60; 3º - Thaís de Oliveira Nabaes - 7,56 e 4º - Vinicius Bertoncini Vicenzi 7,40. Proc. nº 23110.024896/2019- 99 - Departamento de Fundamentos da Educação/FaE Concurso Público para a Carreira do Magistério Superior. Área: Psicologia Educacional. O COCEPE,
considerando os autos do Processo em epígrafe e, em especial, considerando Ata de Apuração dos
Resultados para classificação dos candidatos aprovados (1446620); a Ata do Departamento de
Fundamentos da Educação (1448175) e o Despacho FAE (1461812), homologou o resultado final do
Concurso Público para Carreira Magistério Superior da UFPel, Edital COODEC nº 003/2020, conforme
segue: 1º - Sandro Faccin Bortolazzo - 7,65 e 2º - Josimara Wikboldt Schwantz - 7,06. Proc. nº
23110.038915/2018- 83 - Departamento de Medicina Social/FaMed - Concurso Público para a
Carreira do Magistério Superior. Área: Saúde Coletiva. O COCEPE, considerando o Encaminhamento
COCEPE 1389401, reitera o conhecimento de que não houve candidatos inscritos no presente Concurso
Público para Carreira Magistério Superior da UFPel, referente ao Edital COODEC nº 003/2020. O
processo foi enviado ao NUGEC, para publicizar a informação no DOU, referente ao Edital COODEC
nº 003/2020 e aguardar a conclusão do Edital PROGEP nº 012/2020. Proc. nº 23110.024132/2018- 12 Departamento Materno Infantil/FaMed - Concurso Público para a Carreira do Magistério Superior.
ÁREA: Ginecologia e Obstetrícia. O COCEPE, considerando o Encaminhamento do COCEPE
Ata de Reunião COCEPE 1540576
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(0977263), reitera conhecimento de não homologação da única candidata inscrita no Concurso Público
para Carreira Magistério Superior da UFPel, Edital COODEC nº 003/2020. O processo foi enviado ao
NUGEC, para publicizar a informação no DOU, referente ao Edital COODEC nº 003/2020 e aguardar
conclusão do Edital PROGEP nº 012/2020. Proc. nº 23110.019872/2019- 18 - Departamento de
Medicina Especializada/FaMed - Concurso Público para a Carreira do Magistério Superior. ÁREA:
Neurologia OU Neurocirurgia. O COCEPE, considerando os autos do Processo em epígrafe e, em
especial, considerando Despacho NUGEC (1428046), tomou ciência da conclusão deste Concurso
Público para Carreira Magistério Superior da UFPel, Edital COODEC nº 003/2020, conforme segue:
Nenhum candidato compareceu. Proc. nº 23110.048971/2019- 15 - Departamento de Clínica Médica/
FaMed - Concurso Público para a Carreira do Magistério Superior. ÁREA: Semiologia. O COCEPE,
considerando o Despacho NUGEC (0949741), reitera conhecimento de NÃO houve candidatos inscritos
para a área objeto deste Concurso Público para Carreira Magistério Superior da UFPel, Edital COODEC
nº 003/2020. O processo foi enviado ao NUGEC, para publicizar a informação no DOU, referente ao
Edital COODEC nº 003/2020 e aguardar conclusão do Edital PROGEP nº 012/2020. Proc. nº
23110.025949/2019- 99 - Curso de Psicologia /FaMed - Concurso Público para a Carreira do
Magistério Superior. Área: Gênero e Sexualidade. O COCEPE, considerando os autos do Processo em
epígrafe e, em especial, considerando Ata de Apuração dos Resultados para classificação dos candidatos
aprovados (1444709) a Ata de Reunião de Colegiado CG_Psico 1445987 e a Ata do Conselho
Departamental da FAMED (1466046), homologou o resultado final do Concurso Público para Carreira
Magistério Superior da UFPel, Edital COODEC nº 003/2020, conforme segue:1º - Helen Bedinoto
Durgante - 8,98; 2º - Ana Paula Muller de Andrade - 8,49; 3º - Rochele Dias Castelli - 7,71; 4º - Ane
Cristina Thurow - 7,45 e 5º - Daniela Dalbosco Dell'Aglio - 6,72*. *Resolução nº 033/2019 - Art. 6º §9º e §11. Proc. nº 23110.048975/2019- 95 - Curso de Terapia Ocupacional/FaMed - Concurso
Público para a Carreira do Magistério. Área: Contexto Hospitalar. O COCEPE, considerando os autos do
Processo em epígrafe e, em especial, considerando Ata de Apuração dos Resultados para classificação
dos candidatos aprovados (1442114); a Ata do Colegiado do Curso de Terapia Ocupacional (1466046) e
a Ata do Conselho Departamental da FAMED (1466046, homologou o resultado final do Concurso
Público para Carreira Magistério Superior da UFPel, Edital COODEC nº 003/2020, conforme segue: 1º Emilyn Borba da Silva - 6,74* e 2º - Danusa Menegat - 6,34*. *Resolução nº 033/2019 - Art. 6º - §9º e
§11. Proc. nº 23110.014669/2019- 55 - Departamento de Meteorologia/FaMet - Concurso Público
para a Carreira do Magistério. Área: Meteorologia Dinâmica OU Sinótica. O COCEPE considerando os
autos do Processo em epígrafe e, em especial, considerando Ata de Apuração dos Resultados para
classificação dos candidatos aprovados (1441366); a Ata do Departamento de Meteorologia (1453842) e
a Ata do Conselho Departamental da FAMET (1453842), homologou o resultado final do Concurso
Público para Carreira Magistério Superior da UFPel, Edital COODEC nº 003/2020, conforme segue: 1º Leonardo Jose Gonçalves Aguiar - 8,08; 2º - Daniel Caetano dos Santos - 7,91; 3º - Maria de Souza
Custódio - 7,67; 4º - Henrique Fuchs Bueno Repinaldo - 6,67* e 5º - Viliam Cardoso da Silveira - 6,66*.
*Resolução nº 033/2019 - Art. 6º - §9º e §11. Proc. nº 23110.054197/2019- 73 - Departamento de
Fisiologia e Farmacologia/IB - Concurso Público para a Carreira do Magistério Superior. Área:
Fisiologia Geral. O COCEPE, considerando os autos do Processo em epígrafe e, em especial,
considerando Ata de Apuração dos Resultados para classificação dos candidatos aprovados (1451910); a
Ata do Departamento de Fisiologia e Farmacologia (1455655) e a Ata do Conselho Departamental do IB
(1458160), e, considerando, ainda, o Anexo II do Decreto 9.739/2019, homologou o resultado final do
Concurso Público para Carreira Magistério Superior da UFPel, Edital COODEC nº 003/2020, conforme
segue: 1º - Fernanda Hernandes Figueira - 8,26; 2º - Bruna Ferrary Deniz - 8,02; 3º - Betania Rodrigues
dos Santos - 7,76; 4º - Mayara Sandrielly Pereira Soares - 7,64; 5º - Carlos Borges Filho - 7,52; 6º Fernanda Moreira Lopes - 7,04; 7º - Stefani Valeria Fischer - 6,85* e 8º - Michele Regina Worst - 6,50*.
*Resolução nº 033/2019 - art. 6º - §9º e §11. Proc. nº 23110.023445/2019- 34 - Departamento de
Botânica/IB - Concurso Público para a Carreira do Magistério Superior. Área: Anatomia Vegetal. O
COCEPE, considerando os autos do Processo em epígrafe e, em especial, considerando Ata de Apuração
dos Resultados para classificação dos candidatos aprovados (1449951); a Ata do Departamento de
Botânica (1456090) e a Ata do Conselho Departamental do IB (1457931), homologou o resultado final
Ata de Reunião COCEPE 1540576
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do Concurso Público para Carreira Magistério Superior da UFPel, Edital COODEC nº 003/2020,
conforme segue: 1º - Marcelo dos Santos Silva - 8,19; 2º - Tamara Pastori - 7,36 e 3º - Fabricio Moreira
Ferreira - 6,75*. *Resolução nº 033/2019 - Art. 6º - §9º e §11. Proc. nº 23110.046315/2019- 70 Departamento de Ecologia,Zool. e Genética/IB - Concurso Público para a Carreira do Magistério
Superior. Área: Ecologia. O COCEPE, considerando os autos do Processo em epígrafe e, em especial,
considerando Ata de Apuração dos Resultados para classificação dos candidatos aprovados (1448983); a
Ata do Departamento de Ecologia, Zoologia e Genética (1456675) e a Ata do Conselho Departamental
do IB (1458134), homologou o resultado final do Concurso Público para Carreira Magistério Superior da
UFPel, Edital COODEC nº 003/2020, conforme segue: 1º - Luiz Ernesto Costa Schmidt - 8,72; 2º Jeferson Bugoni - 8,32; 3º - Gudryan Jackson Baronio - 8,00 e 4º - Gabriel Penido de Oliveira - 6,57*.
*Resolução nº 033/2019 - Art. 6º - §9º e §11. Proc. nº 23110.052086/2019- 22 - Departamento de
História/ICH - Concurso Público para a Carreira do Magistério Superior. Área: Educação Histórica e
Patrimonial. O COCEPE, considerando os autos do Processo em epígrafe e, em especial, considerando
Ata de Apuração dos Resultados para classificação dos candidatos aprovados (1453241); as Atas do
Departamento de História (1460253) e (1464984) e a Ata do Conselho Departamental do ICH (1465475),
homologou o resultado final do Concurso Público para Carreira Magistério Superior da UFPel, Edital
COODEC nº 003/2020, conforme segue: 1º - Wilian Junior Bonete - 8,64; 2º - Wilian Carlos Cipriani
Barom - 8,33; 3º - Ernando Brito Goncalves Junior - 7,72; 4º - Marcelo Vianna - 7,68 e 5º - Carolina
Kesser Barcellos Dias - 7,60. Proc. nº 23110.052520/2019- 74 - Curso de Lic. em Matemática -CLM
e Curso de Lic. em Mat. Noturno-CLMN/IFM - Concurso Público para a Carreira do Magistério
Superior. Área: Educação Matemática. O COCEPE não analisou o processo, pelo fato de que este não
chegou à Secretaria até a data da reunião. Item 04 – PROFESSOR SUBSTITUTO. Proc. nº
23110.032995/2021-69 - Departamento de Enfermagem e Saúde Coletiva/FE - Pedido de
Aproveitamento de candidato aprovado em Processo Seletivo para Prof. Substituto – Edital COODEC 008/2021 – Proc. 23110.007529/2021-45 – Área: Enfermagem em Saúde Coletiva. Vaga: Afastamento
p/Pós-doutorado da Prof. Alitéia Santiago Dilélio. O COCEPE, considerando o Despacho FE (1467978);
considerando a possibilidade de alocação de Professor Substituto, conforme o Despacho NUCAD
(1468291) e considerando o Formulário PROGEP Solicitação Aproveitamento Prof. Substituto DESC
(1467874), aprovou, de acordo com o mérito acadêmico, a solicitação da FE de aproveitamento de
candidato classificado em Processo Seletivo para Contratação de Professor Substituto, como segue: Vaga: Afastamento para realização de Pós-Doutorado Prof.ª Alitéia Santiago Dilélio. Departamento/Curso / Unidade: Departamento de Enfermagem e Saúde Coletiva/FE. - Edital/Processo
para aproveitamento: Edital COODEC - 008/2021 – Proc. nº 23110.007529/2021-45. - Área:
Enfermagem em Saúde Coletiva. - Regime de Trabalho: 40h. Processo enviado ao NUCAD/PROGEP,
para contratação do candidato apto, considerando a suficiência orçamentária e considerando a observação
do teto de contratações simultâneas e ranqueamento de prioridades, de acordo com o Despacho 0917703. Atentar para que a contratação ocorra na Classe correspondente à professora que será
substituída, ou seja, Classe C, visto que o processo seletivo vigente na área solicitada foi previsto para
Classe D. Proc. nº 23110.024854/2021-72 - Curso de Terapia Ocupacional/FaMed - Pedido de
Aproveitamento de candidato aprovado em Processo Seletivo para Prof. Substituto – Edital COODEC 31/2019 – Proc. nº 23110.040048/2019-27 - Área: Terapia Ocupacional. Vaga: Afastamento
p/Doutorado – Prof. Elcio Alteris dos Santos. O COCEPE considerando o Memorando nº
71/2021/CG_TO/FAMED (1393275); considerando a possibilidade de alocação de Professor Substituto,
conforme o Despacho NUCAD (1435219) e considerando o Formulário PROGEP Solicitação
Aproveitamento Prof. Substituto CG_TO (1436270), aprovou, de acordo com o mérito acadêmico, a
solicitação da FAMED (1440017) de aproveitamento de candidato classificado em Processo Seletivo
para Contratação de Professor Substituto, como segue: - Vaga: Afastamento para realizar Doutorado Prof. Elcio Alteris dos Santos - Processo nº 23110.033001/2019-15. - Departamento/Curso / Unidade:
Curso de Terapia Ocupacional/FaMed. - Edital/Processo para aproveitamento: Edital COODEC nº
031/2019 - Processo nº 23110.040048/2019-27. - Área: Terapia Ocupacional. - Regime de Trabalho:
40h. Processo enviado ao NUCAD/PROGEP, para contratação do candidato apto, considerando a
suficiência orçamentária e considerando a observação do teto de contratações simultâneas e ranqueamento
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de prioridades, de acordo com o Despacho - 0917703. Item 05 – PROCESSO Nº 23110.025595/202105 – Pedido de Redistribuição, através de permuta, das servidoras PAOLA BRUNO ARAB
(CEng/UFPel) e FERNANDA GERVASONI (UFG). O COCEPE aprovou a solicitação
de Redistribuição, através de permuta, das servidoras Paola Bruno Arab (CEng/UFPel) e Fernanda
Gervasoni (UFG). Item 06 – COMISSÃO DE GRADUAÇÂO – CG. Proc. nº 23110.031112/2021-01
- Pedido de Revalidação de Graduação Veronica Moreno Ramirez - Carolina Bori 00634.1.30780/032021 - Área/Curso: Engenharia Eletrônica. O COCEPE aprovou o Parecer (1454451) da Conselheira,
Relatora do COCEPE, Prof.ª Maria de Fátima Cóssio, de deferimento total referente ao
Pedido de Revalidação de Graduação de Veronica Moreno Ramirez, na Área de Engenharia Eletrônica,
registrado na Plataforma Carolina Bori sob nº 00634.1.30780/03-2021. Proc. nº 23110.031114/2021-92 Pedido de Revalidação de Graduação Claudio Alfonso Bohorquez Camargo - Carolina Bori
00634.1.31421/04-2021 - Área/Curso: Engenharia Eletrônica. O COCEPE aprovou o Parecer (1454459)
da Conselheira, Relatora do COCEPE, Prof.ª Maria de Fátima Cóssio, de deferimento total referente ao
Pedido de Revalidação de Graduação de Claudio Alfonso Bohorquez Camargo, na Área de Engenharia
Eletrônica, registrado na Plataforma Carolina Bori sob nº 00634.1.31421/04-2021. Proc. nº
23110.032313/2021-18 - Pedido de Revalidação de Graduação Rodrigo Adolfo. O COCEPE aprovou o
Parecer (1462468) da Conselheira, Relatora do COCEPE, Prof.ª Maria de Fátima Cóssio, de deferimento
total referente ao Pedido de Revalidação de Graduação de Rodrigo Adolfo Benitez Mendes, na Área de
Engenharia Civil, registrado na Plataforma Carolina Bori sob nº 00634.1.32622/06-2021. Benitez Mendes
- Carolina B 00634.1.32622/06-2021 - Área/Curso: Engenharia Civil. Proc. nº 23110.030023/2021-30 Pedido de Revalidação de Graduação Andersson Eduardo Manzanilla Gil - Carolina Bori
00634.1.31423/04-2021 - Área: Engenharia de Produção. O COCEPE aprovou o Parecer (1462492) da
Conselheira, Relatora do COCEPE, Prof.ª Maria de Fátima Cóssio, de deferimento total referente ao
Pedido de Revalidação de Graduação de Andersson Eduardo Manzanilla Gil, na Área de Engenharia de
Produção, registrado na Plataforma Carolina Bori sob nº 00634.1.31423/04-2021. Proc. nº
23110.030020/2021-04 -Pedido de Revalidação de Graduação Jaime Jose Rivas Arteaga - Carolina Bori
00634.1.30826/03-2021 – Área: Engenharia de Produção. O COCEPE aprovou o Parecer (1462490) da
Conselheira, Relatora do COCEPE, Prof.ª Maria de Fátima Cóssio, de deferimento total referente ao
Pedido de Revalidação de Graduação de Jaime Jose Rivas Arteaga, na Área de Engenharia de
Produção, registrado na Plataforma Carolina Bori sob nº 00634.1.30826/03-2021. Proc. nº
23110.029879/2021-62 - Pedido de Revalidação de Graduação - Pablo Ezequiel Matute Coras - Carolina
Bori nº 00634.1.29722/02-2021 - Engenharia Geológica.O COCEPE aprovou o Parecer (1459042) da
Conselheira, Relatora do COCEPE, Prof.ª Maria de Fátima Cóssio, de deferimento parcial referente ao
Pedido de Revalidação de Graduação de Pablo Ezequiel Matute Coras, na Área de Engenharia
Geológica, registrado na Plataforma Carolina Bori sob nº 00634.1.29722/02-2021. Conforme parecer da
Comissão Avaliadora (1437920) indica-se que o requerente curse as seguintes disciplinas, no Curso de
Engenharia Geológica da UFPel: Geoquímica (15000123), Prospecção Geoquímica (15000159),
Paleontologia (15000112), Depósitos Minerais (15000152). Salientou que o curso deverá oferecer as
condições para que o requerente realize as referidas disciplinas no menor tempo possível. Item 07 –
COMISSÃO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO- CPPG. Proc. nº 23110.031718/2021-39 –
Acadêmica/CLC - Recurso referente à revisão de nota – PPGL. O conselheiro Flavio explicou que a
aluna havia reprovado em uma disciplina obrigatória. Reprovada nos fóruns e texto interpretativo (que
valia 7,55). A aluna escreveu para o professor questionando a nota e nunca obteve resposta. O Colegiado
respondeu que o professor era soberano para emitir notas. Ela se matriculou novamente neste semestre e
foi aprovada em concurso na cidade de Canguçu. Falou com o professor para assistir a gravação das
aulas. Este respondeu que não gravaria, por ser apresentação discursiva. O Colegiado se manifestou,
dizendo que em março haviam recebido o documento e não fizeram revisão, por não ser de sua alçada. A
CPPG emitiu o seguinte parecer: “Com base na narrativa apresentada pela discente e a manifestação do
Colegiado, esta comissão considera alguns aspectos expostos a seguir para apreciação do pleno: 1 - A
discente teve a sua reprovação por 0,1 pontos, numa disciplina de caráter interpretativo. Aparentemente, a
discente cumpriu todas as exigências realizadas pelo docente no seu planejamento para a disciplina.
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Diferentemente do que diz o colegiado, a soberania do docente não se sobrepõe ao plano de ensino da
disciplina, no qual tem de ficar explícito, além dos componentes curriculares, os critérios avaliativos. Estes
têm de ser claros, para que os discentes saibam como estão sendo avaliados, inclusive para permitir que
estes possam melhorar no decorrer da disciplina e do curso. 2 - A não aprovação da discente na disciplina
obrigatória de sua linha de pesquisa, levou a que ela tivesse de cursá-la novamente. Porém, o ingresso da
discente em um novo emprego, para a sua subsistência (tendo em vista não ser bolsista), impossibilitou a
conclusão da referida disciplina. Além disso, há que se observar, que se baseando no relato da discente,
que o Docente Eduardo Marks, responsável pela disciplina, não tem seguido as orientações da portaria
normativa do ensino remoto da UFPel, a saber, cobrando a presença em atividades síncronas e não
realizando as gravações das atividades. 3 - Importa salientar que o referido docente não respondeu às
solicitações da discente e o próprio colegiado do programa remete que o docente deveria se manifestar
acerca dos atos reportados. 4 - Para a Universidade e para o Programa é de suma importante a garantia da
formação de profissionais qualificados, todavia há que evitar a exclusão de discentes dos Programas de
Pós-Graduação até que todas as possibilidades sejam esgotadas. Pela análise de desempenho da discente
verifica-se que ela obteve bom desempenho nas outras disciplinas cursadas, o que também pode ser
considerado. 5 - Sendo assim, esta comissão remete este processo ao Pleno do COCEPE para análise,
com o indicativo de que este conselho recomende a reanálise do desempenho da discente na disciplina de
Literatura e Aportes Teóricos Contemporâneos. 6 – Ressalta-se que pandemia de COVID-19 produziu
um processo disruptivo no processo de ensino, tanto em nível de graduação, quanto de pós-graduação,
interferindo também com o aspecto de saúde mental dos discentes, servidores técnicos e docentes que
vivenciam os ambientes de aprendizagem e de pesquisa. A situação apresentada pela discente é também
um processo extremamente estressante. Por fim, considerando o cenário que estamos vivenciando, seria
recomendável que o bom senso e a empatia pudessem ser valorizados e considerados na análise deste tipo
de processo. Neste sentido, a comissão sugere que haja uma reavaliação da nota da discente na disciplina
de Literatura e Aportes Teóricos Contemporâneos”. A senhora presidente comentou que o processo era
interessante e deveriam refletir. Disse que não havia manifestação do professor e não sabia se o Colegiado
havia feito a conversa com ele. Deveriam ver a cobrança da presença e não gravação da disciplina A
aluna não deveria ter se matriculado novamente. Propôs conversar, junto com o professor Flavio, com o
regente da disciplina. O conselheiro Carlos se manifestou, dizendo que não haviam colocado a menção da
aluna em relação a problemas de ouros colegas na disciplina. As alunas reprovaram por 0,06 e 0,5. A
aluna em questão reprovou por 0,1. Não achava justo em tempos de pandemia. A conselheira Mara
Beatriz agradeceu a presteza da CPPG. Disse que tinha dúvidas, pediu para o conselheiro Flavio se
manifestar. Questão sobre importância de Plano, trazendo elementos avaliativos. No caso de revisão, esta
seria feita pelo mesmo professor? O conselheiro Flavio respondeu que estavam vivenciando uma situação
muito especial neste momento de pandemia. Esse caso era diferente da gravação, pois não tinham exame
na Pós-Graduação. Deveriam reconsiderar no bojo da atualização e revisão do Regimento de PG.
Poderiam fazer a conversa com o docente. Deveriam recomendar a revisão da nota e se isto não
acontecesse, solicitar uma Comissão com pessoas da área para fazer esta revisão. Em relação à frequência
deveriam obedecer ao Parecer Normativo. O professor não havia se manifestado, apesar dos e-mails
constantes da aluna. Achava importantíssima a conversa com o docente. A senhora presidenta sugeriu que
a conversa deveria ser feita juntamente com o Coordenador. O conselheiro Luiz Filipe disse que deveriam
ter cuidado, pois não tinham certeza de que o Colegiado havia contatado o professor. Não estava
formalizado no processo. A conselheira Mara Beatriz perguntou sobre encaminhamento, por estarem em
novembro e as aulas haviam iniciado em agosto e as aulas não haviam sido gravadas. E falou sobre a
frequência. O professor deveria pensar em um Plano de Recuperação para todos os alunos que estavam
cursando a disciplina. A senhora presidenta falou que no encaminhamento final deveria constar a
manifestação da conselheira Mara. Disse que deveriam solicitar a revisão de todas as notas, em função de
todos os critérios não terem sido apresentados e solicitar gravação das aulas dos dois semestres, para
propiciar a todos os alunos, para que estes não fossem prejudicados. O COCCEPE acompanharia o
parecer da CPPG, dando ênfase no que foi colocado acima. O conselheiro Flavio falou que não foi feita a
solicitação pelos outros alunos. Estariam extrapolando a solicitação da aluna. Finalmente o Conselho
emitiu o seguinte parecer: “O COCEPE deliberou que a Presidência do COCEPE e o Pró-Reitor de PósGraduação realizem uma reunião com o docente para que possa se manifestar no presente processo e,
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ainda, para que sejam esclarecidos possíveis equívocos na aplicação dos critérios estabelecidos no Parecer
Normativo 26, no que tange à gravação das aulas e ao controle de frequência dos alunos. Outrossim,
deliberou ainda, considerando o Parecer da CPPG, exarado no Despacho SEI nº 1469629, que o docente
realize uma reavaliação das notas atribuídas à aluna Bianca Fernanda Leal Duarte na disciplina de
Literatura e Aportes Teóricos Contemporâneos no semestre 2020/2”. Todos os demais processos, com
parecer favorável da Comissão, foram aprovados pelo Conselho. Proc. nº 23110.031051/2021-74 –
CLC - Pedido de prestação de Serviço Acadêmico Voluntário - docente Luciana Iost Vinhas. Proc. nº
23110.022699/2021-50 – COREMU - Pedido de prestação de Serviço Acadêmico Voluntário - docente
Maria Verónica Márquez Costa. Proc. nº 23110.031587/2021-90 – CLC - Relatório de Projeto de
Pesquisa: Código 2763 - Por que ensinar espanhol no Brasil? Movimentos das Políticas Linguísticas.
Proc. nº 23110.031583/2021-10 –CA - Relatório de Projeto de Pesquisa: 2774 Teatro, Performance e
Política. O conselheiro Flavio flou que estavam com as avaliações dos cursos suspensas. Era uma situação
sui generis. Cenário bastante duvidoso e tenebroso em relação a este processo. O financiamento da
CAPES havia voltado ao patamar do ano dois mil. Item 08 – COMISSÃO DE EXTENSÃO – CE.
Todos os processos, com parecer favorável da Comissão, foram aprovados pelo COCEPE. Proc. nº
23110.032369/2021-72 – CLC - Relatório de Projeto de Extensão: Código 325 - EMPAUTA - Agência
de Notícias do Curso de Jornalismo da UFPEL. Proc. nº 23110.031456/2021-11 - FaMed - Relatório de
Projeto de Extensão: Código 559 - Liga Acadêmica Interdisciplinar de Cuidados Paliativos. Proc. nº
23110.032504/2021-80 - FaMed - Relatório de Projeto de Extensão: Código 1773 - LAPSO:
Laboratório de Arte e Psicologia Social. Proc. nº 23110.032075/2021-41 - FaMed - Relatório de Projeto
de Extensão: Código 1254 - Saúde sexual e câncer: A atuação do psicólogo na assistência e na
investigação científica. Proc. nº 23110.031872/2021-19 – FV - Relatório de Projeto de Extensão: Código
47 - Atendimento no Hospital de Clinicas Veterinária de animais provenientes das prefeituras da região
para Treinamento em Serviço e Formação de Recursos Humanos. Proc. nº 23110.032523/2021-14 –
IFISP - Relatório de Projeto de Extensão: Código 4538 - Relações Internacionais e mercado de trabalho Preparando o corpo discente para o futuro. Proc. nº 23110.031988/2021-40 – CDTec - Renovação de
Projeto de Extensão: Código 1878 - Uso Consciente e Otimizado da Água. Proc. nº 23110.031487/202163 – ICH - Renovação de Projeto de Extensão: Código 2117 - Reconhecimento, Preservação e
Salvaguarda do Patrimônio Cultural de Morro Redondo/RS. Proc. nº 23110.030809/2021-57 – ICH Renovação de Projeto de Extensão: Código 1929 - Projeto para Implantação do "Centro Cultural Estação
Ferroviária". Proc. nº 23110.030822/2021-14 – ICH - Renovação de Projeto de Extensão: Código 2337
- Museu (Virtual) das Coisas Banais. Item 09 – PROJETOS UNIFICADOS – COBALTO. Todos os
processos, com parecer favorável das Comissões, foram aprovados pelo Conselho, com abstenção da
conselheira Raquel, por ter processo no bloco. Ações de Extensão: (16): Proc. nº 16096 - O Novo
Ensino Médio em debate (Projeto: Fórum Permanente de Integração entre Ensino Superior e Educação
Básica). Proc. nº 16156 - Raça, racismo, relações raciais e branquitude no contexto da Enfermagem
(Projeto: Núcleo de Estudos e Pesquisas É'LÉÉKO - Agenciamentos Epistêmicos Antirracistas e
Descoloniais). Proc. nº 16097 - Janelas para o mundo - aulas abertas (Projeto: Liga Acadêmica de
Neurociência (LANEuro-UFPel)). Proc. nº 15930 - VI Espaço Ciência (Projeto: Biotecnologia invade a
escola e Mural G Biotec em tempos de distanciamento). Proc. nº 16167 - Capacitação sobre Shantala
(Projeto: Práticas integrativas e complementares na rede de atenção em saúde). Proc. nº 16099 Agroindústria do pescado (Projeto: REPROPEL). Proc. nº 16209 - DRUP - Diagnóstico Rápido Urbano
Participativo na comunidade do Loteamento Anglo (Projeto: Aprendendo com o usuário. Estratégias de
transformação do espaço habitacional). Proc. nº 16153 - Workshop Gênero, Sexualidade e Educação
(Projeto: Mapeando a Noite: o universo travesti). Proc. nº 16219 - Negociações Internacionais:
oportunidades e desafios na Diplomacia (Projeto: Negociações Internacionais: atores e dinâmicas). Proc.
nº 16217 - Comitê: United Nations Security Council (Projeto: Pelotas Model United Nations (Pelotas
MUN)). Proc. nº 16219 - Comitê: Imprensa Internacional (Projeto: Pelotas Model United Nations
(Pelotas MUN)). Proc. nº 16176 - Como otimizar o manejo reprodutivo de vacas leiteiras (Projeto:
REPROPEL). Proc. nº 16112 - Educação Nutricional em Escola durante a pandemia da Covid-19 (de
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forma remota) (Projeto: Atividades de Promoção à Saúde). Proc. nº 16216 - Comitê: Assembleia Geral
das Nações Unidas (Projeto: Pelotas Model United Nations (Pelotas MUN)). Proc. nº 16163 Desenvolvimento do Pensamento Computacional no Ensino Fundamental - Atividade Elementais
(Projeto: ExpPC Explorando o Pensamento Computacional para a Qualificação do Ensino Fundamental).
Proc. nº 16162 - Desenvolvimento do Pensamento Computacional no Ensino Fundamental - Atividade
Batalha Naval (Projeto: ExpPC Explorando o Pensamento Computacional para a Qualificação do Ensino
Fundamental). Ações de Ensino: (09): Proc. nº 15559
- II Ciclo de Palestras Online GETECMA
Edição 2021: Reinaldo Haerter (Projeto: Grupo de Estudos em Tecnologia da Madeira). Proc. nº 15562 II Ciclo de Palestras Online GETECMA Edição 2021: Kelvin Techera (Projeto: Grupo de Estudos em
Tecnologia da Madeira). Proc. nº 15560 - II Ciclo de Palestras Online GETECMA Edição 2021:
Caroline Schneider (Projeto: Grupo de Estudos em Tecnologia da Madeira). Proc. nº 15975 Capacitação em Terapia Nutricional para Jovens Nutricionistas - 2º edição (Projeto: Ações de ensino no
campo da Nutrição Básica e Dietética). Proc. nº 16144 - Grupo de estudos em criação musical e
tecnologias (Projeto: Para sair da grande noite: uma abordagem transversal das relações entre
experimentalismo, tecnologias e geopolítica no campo da arte). Proc. nº 15557 - II Ciclo de Palestras
Online GETECMA Edição 2021: Guinter Schneid (Projeto: Grupo de Estudos em Tecnologia da
Madeira). Proc. nº 16064 - Integração do Jornalismo 2021 (Projeto: Eventos do Jornalismo/UFPEL).
Proc. nº 16095 - Mock 2021 (Projeto: Pelotas Model United Nations (Pelotas MUN)). Proc. nº 15561 II Ciclo de Palestras Online GETECMA Edição 2021: Roberto Lessa (Projeto: Grupo de Estudos em
Tecnologia da Madeira). Ações de Pesquisa: (09): Proc. nº 15957 - Prototipação e validação de métodos
de Computação Gráfica para utilização em simuladores gráficos (Projeto: Simulação virtual para
treinamento médico em procedimentos invasivos). Proc. nº 15975 - Coleta de dados (Projeto: Impactos
do Covid-19 nos Deslocamentos dos Alunos Universitários do Rio Grande do Sul). Proc. nº 16097 Coleta de dados (Projeto: Multimorbidade e procura por serviços de urgência e emergência em PelotasRS: predição a partir de análises de inteligência artificial). Proc. nº 15990 - "Fedegunda" (leitura
dramática virtual infanto-juvenil) (Projeto: Leituras do drama contemporâneo). Proc. nº 15903 Variabilidade climática no Rio Grande do Sul (Projeto: Meteorologia Sinótica da América do Sul:
Sistemas atuantes e variabilidade climática). Proc. nº 15979 - "Zoológico a céu aberto" (leitura dramática
virtual) (Projeto: Leituras do drama contemporâneo). Proc. nº 15241 - Processo de Amostragem do
projeto de Impactos da Covid-19 nos deslocamentos dos alunos (Projeto: Impactos do Covid-19 nos
Deslocamentos dos Alunos Universitários do Rio Grande do Sul). Proc. nº 15779 - Produção e
Avaliação desinfetante de extrato metanólico de Tagetes minuta (Projeto: Avaliação da atividade
desinfetante de nanocápsulas a base do óleo essencial de Tagetes minuta L. no manejo de ordenha de
vacas leiteiras). Proc. nº 16170 - A atuação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Agropecuário
de Herval (RS) sob a ótica do capital social (Projeto: Sustentabilidade e multifuncionalidade dos espaços
rurais). Projeto de Extensão (01): Proc. nº 4749 - Fronteiras Feministas na Pandemia - Brasil/Uruguai
(2021). Projetos de Ensino (06): Proc. nº 4961 - Princípios para as ações de Educação Alimentar e
Nutricional / e-book. Proc. nº 4949 - II JONUT - II Jornada Online de Nutrição. Proc. nº 3729 - Liga
Acadêmica de Emergência e Trauma. Proc. nº 4953 - Subsídios para o Estágio em Gestão no Curso de
Pedagogia. Proc. nº 4459 - Núcleo de Políticas de Educação a Distância. Proc. nº 4911 - A máscara na
pedagogia do teatro. Projetos de Pesquisa (39): Proc. nº 4791 - Análise da Prevalência dos Transtornos
de Ansiedade, Depressão e Risco de Suicídio em Pacientes com Doença Inflamatória Intestinal e Cirrose
Hepática no Ambulatório de Gastroenterologia da UFPEL. Proc. nº 4903 - A comida como ativo
territorial: experiências a partir do patrimônio cultural e do turismo. Proc. nº 4775 - Alterações da força
muscular, massa muscular e performance durante a internação hospitalar e sua relação com os desfechos
clínicos em pacientes adultos e idosos de um hospital público de Pelotas, RS. Proc. nº 4774 - Ordenha
Robotizada no Brasil: análise de investimento, custo de produção e proposta para gestão de indicadores de
desempenho. Proc. nº 4719 - Compositos resinosos auto-adesivos para blindagem coronária. Proc. nº
4729 - Estudo sobre as potencialidades e desafios do Agronegócio da Serra Gaúcha. Proc. nº 4770 Gestão On Page de processos biológicos e administrativos na pecuária leiteira. Proc. nº 4922 Ata de Reunião COCEPE 1540576
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Investigação do efeito do tipo antidepressivo de selenoindolizinas substituídas em camundongos. Proc. nº
4763 - Jornalismo, instituições e atores: das práticas sociais à tecitura de sentidos na circulação midiatizada
de discursos. Proc. nº 4792 - Mensuração de impactos ambientais de fármacos veterinários. Proc. nº
4939 - Monitoramento e estratégias de manejo da cigarrinha-do-milho Dalbulus maidis (Hemiptera:
Cicadellidae) na cultura do milho. Proc. nº 4940 - Óleo-géis com propriedades antifúngicas como
substitutos de gorduras em alimentos. Proc. nº 4941 - Pedagogias Culturais Surdas: Educadores Surdos
refletindo sobre práticas, concepções e possibilidades através da tecnologia – Parte III. Proc. nº 2976 Planejamento in silício, síntese, caracterização e avaliação in vitro de novos compostos de coordenação de
interesse farmacológico ou medicinal. Proc. nº 4946 - Produção de aerogéis bioativos produzidos a partir
de biopolímeros para a aplicação em embalagens de alimentos. Proc. nº 4799 - Projeto Informacional e
Conceitual de Máquinas e Implementos para Veículo Agrícola Autônomo. Proc. nº 4973 - Qualidade de
ações de promoção e prevenção na atenção a menores de dois anos na Atenção Básica no Brasil.
Avaliação externa do Programa de Melhoria de Acesso e Qualidade da Atenção Básica: 2012, 2014 e
2019. Proc. nº 4932 - Ressignificando a economia: moralidades, orçamentos e práticas econômicas
cotidianas. Proc. nº 4769 - Síntese e caracterização de fotocatalisadores à base de nitreto de carbono
grafítico (g-C3N4) com aplicação em fotocatálise heterogênea sob irradiação de luz solar artificial para
degradação de efluentes hospitalares. Proc. nº 4975 - Tabagismo entre mulheres: tendência e
desigualdades em 29 países de baixa e média renda. Proc. nº 4707 - Utilização de farinha de insetos para
nutrição e saúde animal. Proc. nº 4917 - Do Sal ao Açúcar, a história culinária de Pelotas. Proc. nº 4960
- Desenvolvimento, adaptação e aplicação de metodologias para gestão e desempenho. Proc. nº 4791 Núcleo de Manufatura Avançada e Automação da Construção Civil. Proc. nº 4915 - Configurações e
tensionamentos das dinâmicas do crime e das ações coletivas no Brasil contemporâneo. Proc. nº 4964 Gestão em Saúde: planejamento, coordenação, avaliação e melhorias das ações e processos dos serviços
de saúde. Proc. nº 3997 - Desenvolvimento de um selo de carne de alto padrão: NUPEEC BEEF. Proc.
nº 4902 - Desenvolvimento de um aplicativo como ferramenta auxiliar no controle da manutenção de
tratores agrícolas voltado para agricultores familiares. Proc. nº 4776 - Fases do ciclo menstrual e aspectos
de fadiga e performance em atletas de futsal. Proc. nº 4957 - Bidirecionalidade da associação entre
sibilância e obesidade na adolescência e início da vida adulta: Coorte de nascimentos de 1993, Pelotas,
Brasil. Proc. nº 3434 - Avaliação física, química e microbiológica a longo prazo na regeneração de um
solo construído na área de mineração de carvão de Candiota-RS. Proc. nº 4699 - A Regra, o Juiz e o
Jogo: Processos Eleitorais e Papel da Decisório da Ajustiça no Brasil Contemporâneo. Proc. nº 4741 Ensaio clínico randomizado com controle negativo para avaliar os efeitos do tratamento intramamário de
mastite clínica não severa por bactérias Gram negativas e sem crescimento no desempenho produtivo,
comportamento e qualidade do leite. Proc. nº 4945 - Antocianinas de diferentes fontes vegetais
encapsuladas em nanofibras e nanocápsulas de polímeros biodegradáveis para formação de embalagem
inteligente. Proc. nº 4725 - Avaliação da passagem dos nutrientes pelo sistema solo-planta-animal sob
condições de campo natural em quatro tipos de solo do Estado do Rio Grande do Sul. Proc. nº 4919 Educação para a Paz sob a perspectiva Montessoriana. Proc. nº 4952 - Educação Física em tempos de
pandemia: conhecimento, prática pedagógica e formação. Proc. nº 4909 - Avaliação da fauna
acompanhante na pesca com rede de emalhe na bacia da Lagoa Mirim. Proc. nº 4993 - Efeitos de um
programa de exercício físico supervisionado remotamente em indivíduos com diabetes tipo 2: Um Ensaio
Clinico Randomizado ESEF. Item 10 – COMISSÃO PERMANENTE DE PESSOAL DOCENTE CPPD. Todas as indicações de Bancas foram homologadas. Proc. nº 23110.032807/2021-01 - CDTec Indicação dos membros da Banca para promoção funcional à Classe E – Professor Titular, da Carreira do
Magistério Superior - docente Neftali Lenin Villarreal Carreño. Proc. nº 23110.032399/2021-43 - CEng
- Indicação dos membros da Banca para promoção funcional à Classe E - Professor Titular, da Carreira do
Magistério Superior – docente Germán Ramón Canahualpa Suazo. Proc. nº 23110.031552/2021-51 CEng - Indicação dos membros da Banca para promoção funcional à Classe E - Professor Titular, da
Carreira do Magistério Superior – docente Márcia Rosales Ribeiro Simch. Item 09 – PROCESSOS
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APROVADOS AD REFERENDUM. A senhora presidenta relatou os processos. Todos os pareceres
favoráveis foram homologados pelo Conselho. Proc. nº 23110.032427/2021-69 - CEng - Solicitação do
Colegiado do Curso de Engenharia Geológica (1461661) para oferta, em Regime Concentrado, da
disciplina Recuperação de Áreas Degradadas, Código 15000492. Proc. nº 15992 - XXIII ENPOS Encontro de Pós-Graduação. Proc. nº 15999 - VIII CEC - Congresso de Extensão e Cultura. Proc. nº
15904 - V CIT - Congresso de Inovação Tecnológica. Proc. nº 15905 - XXX CIC - Congresso de
Iniciação Cientifica. Proc. nº 15909 - VII CEG - Congresso de Ensino de Graduação. Proc. nº 5910 Capacitação em Inquéritos Epidemiológicos Voltados à Infância II. Proc. nº 16130 - Capacitação em
planejamento e execução de etapas avançadas de inquéritos Epidemiológicos I. Proc. nº 16131 Capacitação em planejamento e execução de etapas avançadas de inquéritos Epidemiológicos II. Proc. nº
23110.030960/2021-95 – DCS/FO - Solicitação de Abertura de Processo Seletivo p/ Prof. Substituto –
Área: Odontologia / Endodontia. Vaga: Aposentadoria Prof.ª Elizabete Kasper. Proc. nº
23110.034768/2020-97 – DCM/FaMed - Solicitação de Abertura de Processo Seletivo p/Prof. Substituto
- Área: Clínica Médica. Vaga: Vacância cargo - José Luiz Pozo Raymundo. EXTRA-PAUTA: Proc. nº
23110.032651/2021-50 - Relatório Institucional Consolidado dos grupos PET da UFPel referente ao ano
de 2020. O COCEPE aprovou o parecer da Comissão de Graduação - CG, exarado no Despacho CG
(1469715), sendo favorável ao Relatório Institucional Consolidado dos grupos PET (1464088) da UFPel
referente ao ano de 2020. Proc. nº 23110.026356/2021-64 - Minuta do Protocolo de Intenção que entre
si celebram a Fundação Universidade Federal de Pelotas e Academia do Samba. O COCEPE aprovou o
parecer da Comissão de Extensão - CE, exarado no Despacho CE (1470137), sendo favorável à última
versão da Minuta (1459669) do protocolo de intenção que entre si celebram a Fundação Universidade
Federal de Pelotas e Academia do Samba. A seguir, a senhor presidenta anunciou a ocorrência da
SIIEPE. A conselheira Mara Beatriz perguntou sobre edital de redistribuição docente, se havia previsão
de Edital docente. Outra pergunta: estudantes da PG perguntavam sobre instabilidade de bolsas. Outra:
aluna da História que havia feito bolo de aniversário com foto do Hitler e a UFPel enviou a situação para
instância policial. Queria saber posicionamento da UFPel e o que havia ocorrido de fato. O conselheiro
Flavio respondeu que não existia nada sobre este assunto. Havia se surpreendido cm a notícia sobre bolsa
institucional não procedia. A senhora presidenta falou sobre o caso da aluna. Deveriam refletir. Disse que
quando surgira a questão do face book o Colegiado de História havia se reunido e não passou nada para a
Reitoria. Não foi a UFPel que enviou o caso para a polícia. A Reitoria se manifestou dizendo que não era
a instância para esta denúncia. A aluna deveria ser ouvida e feita análise. Emitida Nota da UFPel sobre o
assunto. A aluna não poderia ser vítima de uma raiva coletiva. Era importante verem como estava o
acompanhamento da aluna. A Reitora havia dito que a instância para denúncia deveria ser externa. Há
cobrança de posicionamento da Universidade, por ser um curso de História, que deveria ter consciência.
Sobre a Resolução deveriam solicitar à PROGEP fazer comunicado sobre o fluxo do Edital. O
conselheiro Eduardo falou que a Deputada Juliana Brizola que havia feito o encaminhamento à polícia. O
conselheiro Luiz Filipe disse que deveriam ter cuidado ao se manifestar para os jornais. Estavam abafando
o caso para não implicar pessoas, mas deveria ser emitida Nota. O conselheiro Eduardo disse que
deveriam assistir gravação de live ocorrida no dia anterior, com Prof. Cassiano sobre o momento
pandêmico na Universidade, as discussões e procedimentos das universidades, que ajudou a pensar o que
tem sido feito e o futuro das universidades neste momento difícil por que passamos e o Governo que
desprestigia o trabalho de todos. O conselheiro Flavio disse que no dia anterior houve a comemoração dos
45 anos do Programa de PG em Odontologia, que é um dos programas mais antigos da UFPel, que
passou por várias modificações e atualmente é um Programa de excelência e para ele, pessoalmente, era
motivo de muito orgulho, pela trajetória, pois atuava nele desde 1998 e foi durante 12 anos Coordenador
do Programa. Foi um relembrar, pois a FO completou 110 anos no mês anterior e tem um programa dos
mais antigos, com 45 anos. Era uma trajetória interessante para que outros programas da Universidade
pudessem se espelhar para fazer uma trajetória de sucesso acadêmico. A senhora presidenta reatou que no
dia anterior participara da Inauguração do Espaço Memorial da Odontologia. O conselheiro Cassio falou
sobre matrículas orientadas pelo DCE. Estavam propondo fazer reunião aberta com pessoas que haviam
perdido o vínculo e precisavam recorrer. A senhora presidenta disse que deveriam pensar na situação por
terem vários casos semelhantes. Queriam saber sobre os procedimentos de divulgação no site. Para o
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próximo semestre já teriam melhorias no sistema. Poderiam realizar reunião com a PAE juntamente com o
DCE. A conselheira Juciara disse que estavam fazendo levantamento sobre estes casos de forma a ajudar.
A conselheira Mara Beatriz falou sobre a Comissão para estudar os casos de indeferimento de matrículas.
Já tiveram uma reunião. Tinham indicativo de fazerem reunião com vários setores. No dia seguinte teriam
nova reunião e após com a PRAE. O conselheiro Luiz Filipe disse que poderiam fazer reunião com a
presença da Vice-Reitora. Até o final de novembro teriam relatório. Sem mais manifestações, a senhora
presidenta agradeceu a presença de todos e disse que aguardava a todos no encerramento da SIIEPE, que
seria muito interessante. Encerrou a reunião às dez horas e trinta 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 presidente.
Documento assinado eletronicamente por ROSEMERI GOMES GONCALVES,
Secretária, Conselho Coordenador do Ensino, da Pesquisa e da
Extensão, em 15/12/2021, às 18:04, 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 URSULA ROSA DA SILVA,
Presidente, em 16/12/2021, às 10:31, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro
de 2020.
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 1540576 e o código CRC C7812F0F.
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