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Aos nove dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três, com início às 8 horas e trinta minutos, realizou-se sessão ordinária do Conselho
Coordenador do Ensino, da Pesquisa e da Extensão – COCEPE, da Universidade Federal de Pelotas, no Gabinete da Vice-Reitora, convocada e presidida
pela Professora Ursula Rosa da Silva, Vice-Reitora, com a presença dos seguintes Conselheiros: Maria de Fátima Cóssio, Pró-Reitora de Graduação;
Eraldo dos Santos Pinheiro, Pró-Reitor de Extensão e Cultura; Marcos Brito Corrêa, representando o Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, Gabrielito
Rauter Menezes, Representante da Área de Ciência Agrárias; Márcia Foster Mesko, suplente do representante da Área de Ciências Exatas e Tecnologia;
Carlos Artur Gallo Cabrera, suplente do representante da Área de Ciências Humanas; Airi Macias Sacco, representante da Área de Ciências da Saúde e
Biológicas, Paulo Ricardo Silveira Borges, representante da Área de Letras e Artes; Carlos Rogério Mauch, representante do Conselho Universitário;
Aline Nunes da Cunha de Madeiros, suplente da representante dos Servidores Técnico-Administrativos; Não compareceram os conselheiros: Alisson Luiz
Cardoso Sambonay Godoi e Wellington Angelo da Silva Cidade, representantes discentes e Daniel de Alvarenga Berbare, representante dos Servidores
Técnico-Administrativos, ausência justificada por seu afastamento para Pós-Graduação. Com a constatação de existência de quórum, a senhora presidenta
iniciou a reunião informando que teria ainda, processos Extra-Pauta e colocou em aprovação a ordem do dia, a qual foi aprovada. De pronto, passou à
análise do Item 01. APROVAÇÃO DAS ATAS 27 e 28 de 2022. As referidas atas foram aprovadas por unanimidade. Item 02. PROCESSO
Nº 23110.047098/2022-31 - Redistribuição através de permuta entre docentes da FURG e da UFPel  - Ciência ao Pleno do Despacho NUCAD (2026623).
O COCEPE tomou ciência do conteúdo do Despacho do Núcleo de Cadastro e Movimentação de Pessoal - NUCAD (2026623), o qual esclarece que
devido à emissão da Portaria SGP/SEDGG/ME nº 10.723 e OFÍCIO-CIRCULAR Nº 30/2022/DAJ/COLEP/CGGP/SAA-MEC, de 22 de dezembro de
2022, nesse momento os pedidos de redistribuição de cargo efetivo docente ficam impossibilitados de ocorrerem. Salientou que a Pró-Reitoria de Gestão
de Pessoas - PROGEP encaminhou ao MEC o Ofício (2021122), via FORGEPE, solicitando reconsideração quanto ao determinado na Portaria. Item 03.
PROCESSO Nº 23110.036786/2019-70 – Trâmites referentes ao Curso Superior de Tecnologia em Transportes Terrestres. A presidenta do COCEPE,
Considerando que o tema é pacífico no âmbito da Unidade Acadêmica diretamente envolvida, conforme se denota no Despacho CIM (2031225,
Considerando o Encaminhamento COCEPE (2044025) e Considerando a necessidade urgente de sanar irregularidade administrativa, passível de aplicação
de penalidade, considerando o que preconiza o artigo 72, inciso III, do Decreto 9.235, de 15 de dezembro de 2017: "Art. 72. Serão consideradas irregularidades
administrativas, passíveis de aplicação de penalidades, nos termos deste Decreto, as seguintes condutas:.. III - a ausência ou a interrupção da oferta efetiva de aulas por período

superior a vinte e quatro meses..." aprovou, ad referendum deste Conselho, a colocação do Curso de Tecnólogo em Transportes Terrestres da UFPel em situação
de "Em Extinção" junto ao E-MEC, visto que o referido curso não possui ingresso de alunos novos, mas ainda existem alunos remanescentes de turmas
anteriores a ele vinculados. Item 04. RECURSOS contra o RESULTADO FINAL - CONCURSO PÚBLICO PARA CARREIRA MAGISTÉRIO
SUPERIOR - EDITAL CAP Nº 17/202. Foram apreciados os seguintes Processos: Proc. nº 23110.051627/2022-09- Origem Externa – CA - Recurso
referente ao Concurso Público para Carreira Magistério Superior da UFPel, Edital CAP nº 17/2022 - Proc. nº 23110.022639/2022-18 - Área: Artes - Teoria
e Prática Pedagógica - Carla Dias de Borba – RELATOR Prof. Paulo. O COCEPE, considerando o recurso interposto pela candidata Carla Dias de
Borba, referente ao concurso público para carreira magistério superior da ufpel, edital cap nº 17/2022 - proc. nº 23110.022639/2022-18 - área: artes -
teoria e prática pedagógica, onde solicita revisão das notas na prova didática, atribuídas pela avaliadora 3 e considerando o Parecer
do Relator Conselheiro Prof. Paulo Ricardo Silveira Borges, representante da Área de Letras e Artes neste Conselho, exarado no Despacho CLC
(2040855), que acompanhou os esclarecimentos da Banca Examinadora, exarados no Memorando 23 (2033494), indeferiu o presente recurso, visto que  as
etapas do concurso seguiram o Edital CAP N° 017/2022 e a Resolução COCEPE 40/2022, aplicando suas normas a todos(as) candidatos(as) e entendendo
que cada avaliador tem experiências profissionais diferenciadas no que tange à formação (graduação e pós-graduação) e experiência profissional nos
campos do ensino, pesquisa e extensão, e tais diferenças refletem-se na avaliação do candidato(a),  assim sendo, a mera discordância do candidato com
relação à nota dada por um avaliador, membro de Banca homologada, no processo do certame, não enseja fundamento legal para a revisão da
mesma, sendo, portanto, mantida a nota da Prova Didática. Proc. nº 23110.051534/2022-76 – Origem Externa – CA - Recurso referente ao Concurso
Público para Carreira Magistério Superior da UFPel, Edital CAP nº 17/2022 - Proc. nº 23110.022639/2022-18 - Área: Artes - Teoria e Prática Pedagógica
- Sabina Vallarino Sebasti – Relator Prof. Paulo. O COCEPE, considerando o recurso interposto pela candidata Sabina Vallarino Sebasti   , onde, após expor
suas razões e considerações solicita a anulação do  Concurso Público para Carreira Magistério Superior da UFPel, Edital CAP nº 17/2022 - Proc.
nº 23110.022639/2022-18 - Área: Artes - Teoria e Prática Pedagógica, considerando o Parecer do Relator Conselheiro Prof. Paulo Ricardo Silveira
Borges, representante da Área de Letras e Artes neste Conselho, exarado no Despacho CLC (2040859), indeferiu o presente recurso, baseando-se nas
informações trazidas pela Banca Examinadora, exaradas no Memorando 24 (2033702), indicando que o referido certame fora realizado com lisura, sendo
cumpridos os regramentos ditados pelo Edital CAP N° 017/2022 e pela Resolução COCEPE 40/2022, salientando que houve cumprimento quanto
à regra de impedimentos, referentes aos membros da Banca, descrita no art. 17 da referida Resolução, não havendo elementos que demonstrem
impedimento subjetivo, portanto, não configurando motivos para anulação deste certame. Salientou que, conforme art. 75 da referida Resolução, recurso
quanto à impugnação da composição da Banca Examinadora deveria ter sido interposto no prazo de 05 (cinco) dias após a sua publicação no link do edital
na página web da UFPel, restando, portanto, igualmente indeferido, por ser extemporâneo. Proc. nº 23110.051587/2022-97 – Origem Externa – CA -
Recurso referente ao Concurso Público para Carreira Magistério Superior da UFPel, Edital CAP nº 17/2022 - Proc. nº 23110.022639/2022-18 - Área: Artes
- Teoria e Prática Pedagógica- Michelle Coelho Salort – Relator Prof. Paulo. O COCEPE, considerando o Despacho COCEPE (2046787) e considerando
ainda não ter tido a resposta da Banca Examinadora, retirou de pauta o presente processo. Encaminhou o processo ao Colegiado de Artes Visuais -
Licenciatura/CA, para providenciar junto à Banca Examinadora, manifestação referente às alegações da candidata recursante Michelle Coelho
Salort, exaradas na página 21 do Recurso (2004976), quanto ao Exame de Títulos. Retorno até às 12h do dia 28/02/2023. Proc. nº 23110.051293/2022-65
- Origem Externa – CENG - Recurso referente ao Concurso Público para Carreira Magistério Superior da UFPel, Edital CAP nº 17/2022 - Proc.
nº  23110.021913/2022-31 - Área: Mecanização Agrícola OU Máquinas e Implementos Agrícolas OU Engenharia de Materiais e Metalúrgica  OU 
Engenharia Mecânica - Vanessa Dummer Marques – Relator Prof. Mário. O COCEPE, considerando o recurso interposto pela candidata Vanessa Dummer
Marques, referente ao Concurso Público para Carreira Magistério Superior da UFPel, Edital CAP nº 17/2022 - Proc. nº  23110.021913/2022-
31- Área: Mecanização Agrícola OU  Máquinas e Implementos Agrícolas OU Engenharia de Materiais e Metalúrgica  OU  Engenharia Mecânica,  onde
solicita revisão da pontuação obtida no Exame de Títulos e considerando o Parecer do Relator Conselheiro Prof. Mário Lúcio Moreira, representante da
Área das Ciências Exatas e Tecnologia neste Conselho, exarado no Despacho DF (2040938), que acompanhou os esclarecimentos da Banca Examinadora,
exarados no Despacho CENG (2038911), deferiu parcialmente o presente recurso, aprovando as alterações realizadas pela Banca Examinadora, referentes
à pontuação no Exame de Títulos da candidata,  somente quanto às descritas nos itens 7 e 9 do Despacho (2038911), o que resultou em aumento de sua
nota no Exame de Título, de 4,50 para 4,79 e, em consequência na Média Final, de 7,03 para 7,12. Tal Média Final ensejou em alteração na classificação
final do referido Concurso Público, restando a candidata classificada em primeiro lugar, salientando que a Banca Examinadora informou que, quando da
reanálise dos Títulos, considerou somente os documentos entregues pela candidata no momento do certame, conforme consta na Ata nº 7 do Concurso e
não na documentação entregue neste recurso. O processo foi encaminhado ao Colegiado do Curso de Engenharia Agrícola/CENG, para que providencie
junto à Banca Examinadora, que fossem incluídos no Processo nº 23110.021913/2022-31 os documentos abaixo descritos, e o envie para este Conselho,
afim de homologação do novo resultado: Anexo V, com as alterações informadas pela Banca; Ata com a classificação final - Pós-recurso e Ata de
aprovação do Colegiado do Curso e do Conselho do CENG, referente ao novo resultado. Proc. nº 23110.050621/2022-14 – Origem Externa – ESEF -
Recurso referente ao  ao Concurso Público para Carreira Magistério Superior da UFPel, Edital CAP nº 17/2022 - Proc. nº23110.021610/2022-
19  - Área: Fisioterapia em Saúde da Mulher OU Fisioterapia Dermatofuncional - Cristiano Carvalho – Relator Prof. Mário. O COCEPE, considerando o



recurso interposto pelo candidato Cristiano Carvalho    , referente ao Concurso Público para Carreira Magistério Superior da UFPel, Edital CAP nº 17/2022 -
Proc. nº 23110.021610/2022-19 - Área: Fisioterapia em Saúde da Mulher OU Fisioterapia Dermatofuncional,  onde solicita revisão da pontuação da Prova
Escrita, referente à correção realizada pela examinadora Prof.ª Dr.ª Renata Cristina Rocha da Silva, e quanto ao Exame de Títulos, o recebimento das
cópias dos comprovantes de título que não foram aceitos pela Banca Examinadora no dia do referido Exame; considerando a manifestação da Banca
Examinadora, exarada no documento Resposta (2039056), indeferiu o presente recurso, acompanhando, na íntegra o Parecer do Relator Conselheiro Prof.
Mário Lúcio Moreira, representante da Área das Ciências Exatas e Tecnologia neste Conselho, exarado no Despacho DF (2040937), e, em especial,
salientando que, quanto à Prova Escrita, não identificou transgressão no transcorrer do certame, visto que as notas atribuídas aos candidatos são
individuais por parte de cada avaliador, os quais tem toda a liberdade de fazer sua interpretação do texto apresentado, entendendo que cada avaliador tem
experiências profissionais diferenciadas no que tange à formação (graduação e pós-graduação) e experiência profissional nos campos do ensino, pesquisa e
extensão, e tais diferenças refletem-se na avaliação do(a) candidato(a). Portanto foi mantida a nota da Prova Escrita. Quanto ao Exame de Títulos,
foi entendido que estaria claro no texto do Edital CAP nº 017/2022 a indicação para a observância da Resolução nº 40/2022 do COCEPE, onde consta a
necessidade de apresentação dos títulos originais para conferência, quando da entrega da cópia dos documentos, informação esta que o candidato não
poderia alegar desconhecimento. Portanto foi mantida a nota do Exame de Títulos. Proc. nº 23110.050624/2022-40 – Origem Externa – ESEF - Recurso
referente ao Concurso Público para Carreira Magistério Superior da UFPel, Edital CAP nº 17/2022 - Proc. nº 23110.021610/2022-19 - Área: Fisioterapia
em Saúde da Mulher OU Fisioterapia Dermatofuncional - Mikaela da Silva Corrêa. – Relator Prof. Mário. O COCEPE, considerando o recurso interposto
pela candidata Mikaela da Silva Corrêa , referente ao Concurso Público para Carreira Magistério Superior da UFPel, Edital CAP nº 17/2022 - Proc.
nº 23110.021610/2022-19 - Área: Fisioterapia em Saúde da Mulher OU Fisioterapia Dermatofuncional,  onde solicita revisão da pontuação obtida no
Exame de Títulos e revisão de entrega de documentos exigidos em Edital e Resolução pelos candidatos e considerando o Parecer
do Relator Conselheiro Prof. Mário Lúcio Moreira, representante da Área das Ciências Exatas e Tecnologia neste Conselho, exarado no Despacho DF
(2048364), que acompanhou os esclarecimentos da Banca Examinadora, exarados no Recurso - resposta da Banca (2039054), deliberou: Deferir o
presente recurso, quanto à revisão da pontuação no Exame de Títulos da candidata, aprovando as alterações realizadas pela Banca Examinadora, que
resultaram em aumento de sua nota no referido Exame, de 6,84 (nota original) para 7,04 e, em consequência, na nota final original igual a 8,67, e nota
após recurso igual a 8,73. Tal Média Final não ensejou em alteração na classificação final do referido Concurso Público, permanecendo a candidata em
segundo lugar, e indeferir, quanto à revisão de entrega de documentos, entendendo que a declaração de veracidade, desde que contenha os elementos do
modelo apresentado no Anexo IV da Resolução n° 40 do COCEPE, pode ser entregue de forma diferente, até mesmo manuscrita. O processo foi
encaminhado ao Colegiado do Curso de Fisioterapia/ESEF, para providenciar junto à Banca Examinadora, que sejam incluídos no Processo
nº 23110.021610/2022-19 os documentos abaixo descritos, e o envie para este Conselho, afim de homologação do novo resultado: Anexo V, com as
alterações informadas pela Banca; Ata com a classificação final - Pós-recurso, com alteração da nota da candidata; Ata de aprovação do Colegiado do
Curso e do Conselho Departamental da ESEF, referente ao novo resultado. Proc. nº 23110.050640/2022-32 - Origem Externa – ESEF - Recurso referente
ao Concurso Público para Carreira Magistério Superior da UFPel, Edital CAP nº 17/2022 - Proc. nº 23110.021610/2022-19  - Área: Fisioterapia em Saúde
da Mulher OU Fisioterapia Dermatofuncional - Sheila Spohr Nedel – Relator Prof. Mário. O COCEPE, considerando o recurso
interpostopela candidata Sheila Spohr Nedel  , referente ao Concurso Público para Carreira Magistério Superior da UFPel, Edital CAP nº 17/2022 - Proc.
nº 23110.021610/2022-19 - Área: Fisioterapia em Saúde da Mulher OU Fisioterapia Dermatofuncional, onde solicita revisão do resultado nas seguintes
etapas: 1. Entrega do Memorial Descritivo e Plano de Atividades e 2. Declaração da entrega e Veracidade das informações prestadas e,
considerando o Parecer do Relator Conselheiro Prof. Mário Lúcio Moreira, representante da Área das Ciências Exatas e Tecnologia neste Conselho,
exarado no Despacho DF (2040940), que acompanhou a manifestação da Banca Examinadora, exarada no documento Resposta da Banca (2039048),
indeferiu o presente recurso, considerando que os esclarecimentos realizados pela Banca Examinadora, quanto aos itens do recurso da candidata, foram
elucidadores, demonstrando não ter havido favorecimento de alguns candidatos em detrimento de outros. Proc. nº 23110.050546/2022-83 - Origem
Externa – FAEM - Recurso referente ao Concurso Público para Carreira Magistério Superior da UFPel, Edital CAP nº 17/2022 - Proc.
nº 23110.021421/2022-46 - Área: Fertilidade do Solo e Adubação -  Lincon Stefanello  - Relator Prof. Gabrielito. O COCEPE, considerando o recurso
interposto pelo candidato Lincon Stefanello   , referente ao resultado final do Concurso Público para Carreira Magistério Superior da UFPel, Edital CAP nº
17/2022 - Proc. nº 23110.021421/2022-46 - Área: Fertilidade do Solo e Adubação,  onde solicita revisão das notas da Prova Didática; considerando
o Parecer do Relator, Conselheiro Prof. Gabrielito Rauter Menezes, Representante de Área de Ciência Agrárias neste Conselho, exarado no Despacho
DCSA (2042715), que acompanhou a manifestação da Banca Examinadora, conforme Parecer 13 (2037989), indeferiu o presente recurso, visto que todos
os itens do recurso do candidato foram minuciosamente respondidos e esclarecidos pela Banca Examinadora no referido Parecer,  não havendo qualquer
vicio no processo de avaliação, principalmente no que tange uma avaliação com caráter mais subjetivo, e entendendo que cada avaliador tem experiências
profissionais diferenciadas no que tange à formação (graduação e pós-graduação) e experiência profissional nos campos do ensino, pesquisa e extensão, e
tais diferenças refletem-se na avaliação do candidato(a),  assim sendo, a mera discordância do candidato com relação às notas dadas pelos avaliadores,
membros de Banca homologada, no processo do certame, não enseja fundamento legal para a revisão das mesmas, sendo, portanto,
mantida a nota da Prova Didática. Proc. nº 23110.050521/2022-80 - Origem Externa – FAEM - Recurso referente ao  Concurso Público para Carreira
Magistério Superior da UFPel, Edital CAP nº 17/2022 - Proc. nº23110.021421/2022-46 - Área: Fertilidade do Solo e Adubação - Natielo Almeida Santana   .
Relator Prof. Gabrielito. O COCEPE, considerando o recurso interposto pelo candidato Natielo Almeida Santana   , referente ao Concurso Público para
Carreira Magistério Superior da UFPel, Edital CAP nº 17/2022 - Proc. nº 23110.021421/2022-46 - Área: Fertilidade do Solo e Adubação,  onde
solicita revisão das notas da Prova Didática; da Prova de Memorial Descritivo e Plano de Atividades e do Exame de Títulos; considerando o Parecer
do Relator Conselheiro Prof. Gabrielito Rauter Menezes, Representante de Área de Ciência Agrárias neste Conselho, exarado no Despacho DCSA
(2042751), que acompanhou os esclarecimentos da Banca Examinadora, conforme descritos no Parecer 14 (2038035), indeferiu o presente recurso, visto
que todos os itens do recurso do candidato foram minuciosamente respondidos pela Banca Examinadora no referido Parecer, não havendo qualquer vicio
no processo de avaliação, e entendendo que cada avaliador tem experiências profissionais diferenciadas no que tange à formação (graduação e pós-
graduação) e experiência profissional nos campos do ensino, pesquisa e extensão, e tais diferenças refletem-se na avaliação do candidato(a),  assim sendo,
a mera discordância do candidato com relação às notas dadas pelos avaliadores, membros de Banca homologada, no processo do certame, não enseja
fundamento legal para a revisão das mesmas, sendo, portanto, mantidas as notas da Prova Didática; da Prova de Memorial Descritivo e Plano de
Atividades e do Exame de Títulos. Proc. nº 23110.051716/2022-47 - Origem Externa – FAEM - Recurso referente ao  Concurso Público para Carreira
Magistério Superior da UFPel, Edital CAP nº 17/2022 - Proc. nº 23110.021605/2022-14 - Área: Química do Solo -  Tiago Schuch Lemos Venzke – Relator
Prof. Gabrielito. O COCEPE, considerando o recurso interposto Tiago Schuch Lemos Venzke , referente ao Concurso Público para Carreira Magistério
Superior da UFPel, Edital CAP nº 17/2022 - Proc. nº 23110.021605/2022-14 - Área: Química do Solo,  onde solicita revisão das notas da Prova Escrita
e da Prova Didática; considerando o Parecer do Relator Conselheiro Prof. Gabrielito Rauter Menezes, Representante de Área de Ciência Agrárias neste
Conselho, exarado no Despacho DCSA (2042726), que acompanhou a manifestação da Banca Examinadora, conforme descritos no Despacho DCTA
(2039057), indeferiu o presente recurso, visto que todos os itens do recurso do candidato foram minuciosamente respondidos e esclarecidos pela Banca
Examinadora no referido Despacho,  não havendo qualquer vicio no processo de avaliação, entendendo que cada avaliador tem experiências profissionais
diferenciadas no que tange à formação (graduação e pós-graduação) e experiência profissional nos campos do ensino, pesquisa e extensão, e
tais diferenças refletem-se na avaliação do candidato(a),  assim sendo, a mera discordância do candidato com relação às notas dadas pelos avaliadores,
membros de Banca homologada, no processo do certame, não enseja fundamento legal para a revisão das mesmas, sendo, portanto, mantidas  notas da
Prova Escrita e da Prova Didática. Proc. nº 23110.051375/2022-18 - Origem Externa – IB - Recurso referente ao Concurso Público para Carreira
Magistério Superior da UFPel, Edital CAP nº 17/2022 - Proc. nº 23110.021956/2022-17 - Área: Parasitologia. - Paloma Taborda Birmann – Relator Prof.ª
Airi. O COCEPE, considerando o Encaminhamento COCEPE (2044773) e, considerando que a Prof.ª Ari Macias Sacco, relatora deste Processo, encontra-
se em Licença, deliberou retirar de pauta o presente processo, aguardando retorno da relatora. Proc. nº 23110.051493/2022-18 - Origem Externa – IB -
Recurso referente ao  Concurso Público para Carreira Magistério Superior da UFPel, Edital CAP nº 17/2022 - Proc. nº23110.021956/2022-
17 - Área: Parasitologia Taís Madeira Ott – Relator Prof.ª Airi. O COCEPE, considerando o recurso interposto pela candidata Taís Madeira Ott   , referente
ao Concurso Público para Carreira Magistério Superior da UFPel, Edital CAP nº 17/2022 - Proc. nº 23110.021956/2022-17 - Área: Parasitologia,  onde
solicita revisão das notas da Prova Didática; considerando a manifestação da Banca Examinadora, exarada no Despacho DMP (2030223); considerando
o Parecer da Relatora Conselheira Prof.ª Airi Macias Sacco, Representante da Área de Ciências da Saúde e Biológicas  neste Conselho, conforme descrito
no Despacho CODIn (2042803), indeferiu o presente recurso, indicando que a discrepância no valor das notas foi justificada, por diferenças na linha de
avaliação de cada examinador, em razão de suas experiências profissionais diferenciadas no que tange à formação (graduação e pós-graduação) e



experiência profissional nos campos do ensino, pesquisa e extensão, e tais diferenças refletem-se na avaliação dos candidatos. Salientando que a mera
discordância da candidata com relação à nota dada por um avaliador em concurso público, membro de Banca homologada, no processo do certame, não
enseja fundamento legal para a revisão da mesma. Quanto à entrega dos Títulos, restou esclarecido o não favorecimento de candidatos em detrimento de
outros. Proc. nº 23110.051513/2022-51 - Origem Externa – IB - Recurso referente ao  Concurso Público para Carreira Magistério Superior da
UFPel, Edital CAP nº 17/2022 - Proc. nº 23110.021956/2022-17 - Área: Parasitologia. Juliano Lessa Pinto Duarte - Relator Prof.ª Airi. O COCEPE,
considerando o Encaminhamento COCEPE (2044773) e considerando o Despacho DMP (2051096), deliberou retirar o processo de pauta e  aguardar o
retorno da relatora Prof.ª Ari Macias Sacco, que se encontrava em Licença, para dar seguimento à análise deste processo e proferir a decisão final. Às onze
horas foi concedido intervalo de quinze minutos. Às onze horas e quinze minutos retornaram à reunião, iniciando pelo Proc. nº 23110.051689/2022-11 -
Origem Externa – IB - Recurso referente ao  Concurso Público para Carreira Magistério Superior da UFPel, Edital CAP nº 17/2022 - Proc.
nº 23110.021956/2022-17 - Área: Parasitologia.     Luiza Osório. Relator Prof.ª Airi. O COCEPE, considerando o Encaminhamento COCEPE (2045094) e
considerando o Despacho DMP (2051108), deliberou retirar de pauta e  aguardar o retorno da relatora Prof.ª Airi Macias Sacco, que se encontra em
Licença, para dar seguimento à análise deste Processo. Proc. nº 23110.000438/2023-41 - Origem Externa – IB - Recurso referente ao  ao Concurso
Público para Carreira Magistério Superior da UFPel, Edital CAP nº 17/2022 - Proc. nº 23110.022210/2022-21 - Área: Taxonomia de Criptógamos. Josimar
Külkamp – Relator Prof.ª Airi. O COCEPE, considerando os esclarecimentos solicitados pelo candidato Josimar Külkamp (2011303), referente
ao Concurso Público para Carreira Magistério Superior da UFPel, Edital CAP nº 17/2022 -Processo UFPel nº 23110.022210/2022-21 - Área: Taxonomia
de Criptógamos,  onde questiona a participação e aprovação de candidatos que não possuem a titulação exigida no referido Edital, considerando a
manifestação do Departamento de Botânica exarada no Memorando nº 5/2023/DB/IB (2011564) e considerando o Parecer da Relatora Conselheira Prof.ª
Airi Macias Sacco, Representante da Área de Ciências da Saúde e Biológicas  neste Conselho, conforme descrito no Despacho CODIn (2040789),
informou que os candidatos Pablo Santos Guimarães e Marcio Silva de Souza, quando da não homologação de suas inscrições, ingressaram com recursos
que foram deferidos pelo Departamento de Botânica e por este Conselho. Proc. nº 23110.051497/2022-04 - Origem Externa – ICH - Recurso referente
ao Concurso Público para Carreira Magistério Superior da UFPel, Edital CAP nº 17/2022 - Proc. nº 23110.021143/2022-27 - Área: Geografia
Física. Jonathan Duarte Marth  – Relator Prof. Bruno. O COCEPE, considerando o recurso interposto pelo candidato Jonathan Duarte Marth (2003723) ,
referente ao Concurso Público para Carreira Magistério Superior da UFPel, Edital CAP nº 17/2022 - Proc. nº 23110.021143/2022-27 - Área: Geografia
Física, onde relata fatos que estariam desacordo com as determinações do Art. 63 da Resolução nº 40, e do Item 8.15.3 do Edital CAP nº 017/2022;
considerando as manifestações da Banca Examinador, exaradas nos Despachos DEGEO (2004456) e (2050366), considerando os Pareceres
do Relator Conselheiro Prof. Bruno Rotta Almeida, Representante da Área de Ciências Humanas, neste Conselho, exarados nos Despachos SD (2042832)
e (2053037),  indeferiu o presente recurso, acompanhando, na íntegra, os Pareceres do Relator Prof. Bruno Rotta Almeida, que constatou que a decisão da
Banca Examinadora fora em conformidade com a Resolução nº 40 do COCEPE, de 07 de julho de 2022, e Edital CAP nº 17, 22 de agosto de 2022. Proc.
nº 23110.051485/2022-71 - Origem Externa – ICH - Recurso referente ao Concurso Público para Carreira Magistério Superior da UFPel, Edital CAP nº
17/2022 - Proc. nº 23110.021143/2022-27 - Área: Geografia Física. Renato Pereira Lopes -  Relator Prof. Bruno. O COCEPE, considerando o recurso
interposto pelo candidato Renato Pereira Lopes referente ao Concurso Público para Carreira Magistério Superior da UFPel, Edital CAP nº 17/2022 - Proc.
nº 23110.021143/2022-27 - Área: Geografia Física,  onde solicita revisão da pontuação do Exame de Títulos, considerando o Parecer
do Relator Conselheiro Prof. Bruno Rotta Almeida, Representante da Área de Ciências Humanas, neste Conselho, exarado no Despacho SD
(2042847), indeferiu o presente recurso, acompanhando, na íntegra o Parecer do Relator Conselheiro Prof. Bruno Rotta Almeida, salientando
que estaria claro no texto do Edital CAP nº 017/2022 a indicação para a observância da Resolução nº 40/2022 do COCEPE, onde consta a necessidade dos
títulos originais para conferência, quando da entrega da cópia dos documentos, informação esta que o candidato não poderia alegar desconhecimento.
Sendo mantida, portanto, a pontuação obtida no Exame de Títulos. Item 5. RECURSOS contra o RESULTADO FINAL - CONCURSO PÚBLICO PARA
CARREIRA MAGISTÉRIO SUPERIOR - EDITAL CAP Nº 18/2022. Proc. nº 23110.000801/2023-28 - Origem Externa – CA - Recurso referente
ao Concurso Público para Carreira Magistério Superior da UFPel, Edital CAP nº 18/2022 - Proc. nº  23110.031532/2022-61 - Área: Educação Musical
-  Felipe da Silva Martins – Relator Prof. Paulo. O COCEPE, considerando o recurso interposto pelo candidato Felipe da Silva Martins, exarados nos docs
SEI (2014290) e (2014291), referentes ao Concurso Público para Carreira Magistério Superior da UFPel, Edital CAP nº 018/2022 -  Proc.
nº 23110.031532/2022-61- Área: Educação Musical, onde solicita revisão das notas da Prova Didática,  e  da Prova de Memorial Descritivo e Plano de
Atividades, atribuídas pelo Examinador 1; considerando o Parecer do Relator Conselheiro Prof. Paulo Ricardo Silveira Borges, representante da Área de
Letras e Artes neste Conselho, exarado no Despacho Despacho CLC (2040872), que acompanhou os esclarecimentos da Banca Examinadora, exarados
no Memorando 4 (2037936), deliberou deferir o recurso do candidato, referente à Prova Didática, especificamente no item  “Adequação do conteúdo ao
tempo disponível” (pontuação máxima de 0,30), homologando alteração da nota do Examinador 1, de 8,11 para 8,46, e indeferir o recurso referente à
Prova de Memorial Descritivo e Plano de Atividades, visto terem sido aceitas as justificativas exaradas pontualmente pelo referido Examinador. O
processo foi encaminhado ao Colegiado do Curso de Música - Licenciatura/CA, para que providencie junto à Banca Examinadora, que sejam incluídos no
Processo nº 23110.021913/2022-31 os documentos abaixo descritos, e envie o referido Processo para este Conselho, afim de homologação do novo
resultado: Ata com a classificação final - Pós-recurso, com alteração de nota do candidato recorrente; a Planilha de Notas, com alteração de nota do
candidato recorrente; Ata de aprovação do Colegiado do Curso e do Conselho do CA, referente ao resultado, com alteração de nota do candidato
recorrente. Proc. nº 23110.000596/2023-09 - Origem Externa – CA - Recurso referente ao Concurso Público para Carreira Magistério Superior da
UFPel, Edital CAP nº 18/2022 - Proc. nº 23110.000596/2023-09 - Área: Educação Musical - Alysson Custodio do Amaral – Relator Prof. Paulo. O
COCEPE, considerando o recurso interposto pelo candidato Alysson Custodio do Amaral    , referente ao Concurso Público para Carreira Magistério
Superior da UFPel, Edital CAP nº 018/2022 - Proc. nº 23110.000596/2023-09 - Área: Educação Musical, onde solicita revisão das notas da Prova Didática
e Memorial Descritivo e do Plano de Atividades Acadêmicas; considerando o Parecer do Relator Conselheiro Prof. Paulo Ricardo Silveira
Borges, representante da Área de Letras e Artes neste Conselho, exarado no Despacho CLC (2040827), que acompanhou os esclarecimentos da Banca
Examinadora, exarados no Memorando 2 (2037868), e,  especificamente para Prova Didática (2035201,2035202 e 2037824 ) e,  especificamente para a
Prova de Memorial Descritivo e Plano de Trabalho, os documentos  (2337007, 2337008 e 2037824); indeferiu o presente recurso, visto terem sido aceitas
as justificativas exaradas pontualmente pela Banca Examinadora, que atuou com transparência e lisura, atribuindo notas individuais, de acordo com os
critérios de avaliação de conhecimento no Edital CAP 18/2022 e Resolução nº 40/2022, assim sendo, a mera discordância do candidato com relação às
notas dadas pelos avaliadores, membros de Banca homologada, no processo do certame, não enseja fundamento legal para a revisão das mesmas, sendo,
portanto, mantidas as nota da Prova Didática e do Memorial Descritivo e do Plano de Atividades Acadêmicas. Proc. nº 23110.000712/2023-81 - Origem
Externa – CA - Recurso referente ao Concurso Público para Carreira Magistério Superior da UFPel, Edital CAP nº 18/2022 - Proc. nº 23110.031481/2022-
77 - Área: Linguística - Ane Cristina Thurow – Relator Prof. Bruno. O COCEPE, considerando o recurso interposto pela candidata Ane Cristina Thurow   ,
referente ao Concurso Público para Carreira Magistério Superior da UFPel, Edital CAP nº 018/2022 - Proc. nº 23110.031481/2022-
77 - Área: Linguística,  onde solicita revisão das notas do Exame de Títulos, considerando o Parecer do Relator Conselheiro Prof. Bruno Rotta Almeida,
representante da Área das Ciências Humanas, neste Conselho, exarado no Despacho SD (2042851), que acompanhou os esclarecimentos da Banca
Examinadora, conforme descritos no Despacho CLC (2030850), deferiu parcialmente o presente recurso, aprovando as retificações realizadas pela Banca
Examinadora, de pontuação no Exame de Títulos da candidata,  conforme descritas pontualmente no referido Despacho CLC, o que resultou em aumento
de sua nota de 5,55 para 5,99 e, em consequência na Média Final, de 8,11 para  8,25, mas se mantendo na mesma posição classificatória. O processo foi
encaminhado ao Colegiado do Curso de Licenciatura em Letras - Português/CLC, para que providencie junto à Banca Examinadora, que sejam incluídos
no Processo nº  23110.031481/2022-77os documentos abaixo descritos, e envie para este Conselho, afim de homologação do novo resultado: Anexo V,
com as retificações informadas pela Banca; Ata, pós-recurso, contendo a classificação final, com notas retificadas da candidata; Ata de aprovação do
Colegiado do Curso e do Conselho do CLC, referente ao resultado final retificado. Proc. nº 23110.000633/2023-71 - Origem Externa – FAEM - Recurso
referente ao Concurso Público para Carreira Magistério Superior da UFPel, Edital CAP nº 18/2022 - Proc. nº 23110.031493/2022-00 - Área: Extensão
Rural OU Sociologia Rural - Fernanda Novo da Silva  – Relator Prof. Mário. O COCEPE, considerando o recurso interposto pela candidata Fernanda
Novo da Silva , referente ao Concurso Público para Carreira Magistério Superior da UFPel, Edital CAP nº 018/2022 - Proc. nº 23110.031493/2022-00 -
Área: Extensão Rural OU Sociologia Rural, onde solicita revisão da pontuação obtida no Exame de Títulos e na Prova Memorial Descritivo e Plano de
Atividades; considerando o Parecer do Relator Conselheiro Prof. Mário Lúcio Moreira, representante da Área das Ciências Exatas e Tecnologia neste
Conselho, exarado no Despacho DF (2038007), que acompanhou os esclarecimentos da Banca Examinadora, exarados no Despacho DCSA (2034723),
indeferiu o presente recurso, por não haver sido detectado qualquer vício no processo de avaliação, visto que todos os itens do recurso da candidata foram
minuciosamente respondidos pela Banca Examinadora no referido Despacho, sendo, portanto, mantidas as notas do Exame de Títulos e na Prova
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Memorial Descritivo e Plano de Atividades. Item 6. RECURSOS contra o RESULTADO FINAL - CONCURSO PÚBLICO PARA CARREIRA
MAGISTÉRIO SUPERIOR - EDITAL CAP Nº 19/2022. Proc. nº 23110.000812/2023-16 - Origem Externa – CLC - Recurso referente ao Concurso
Público para Carreira Magistério Superior da UFPel, Edital CAP nº 19/2022 - Proc. nº 23110.030632/2022-70 - Área: Linguística Aplicada: Linguística e
Libras - Leidiani da Silva Reis      – Relator Prof. Bruno. O COCEPE, considerando o recurso interposto pela candidata Leidiani da Silva Reis     , referente
ao Concurso Público para Carreira Magistério Superior da UFPel, Edital CAP nº 019/2022 - Proc. nº 23110.030632/2022-70 - Área: Linguística:
Linguística Aplicada: Linguística e Libras,  onde solicita revisão da avaliação da Prova Didática e da Prova de Memorial Descritivo e do Plano de
Atividades Acadêmicas; considerando o Parecer do Relator Conselheiro Prof. Bruno Rotta Almeida, exarado no Despacho SD (2042837), que
acompanhou os esclarecimentos da Banca Examinadora, exarados no Despacho CG_LIBRAS (2032000), deliberou: indeferir o recurso quanto à Prova de
Memorial Descritivo e Plano de Atividades Acadêmicas, mantendo as notas atribuídas pelos três avaliadores, e deferir o recurso quanto à Prova
Didática, homologando as retificações na pontuação da candidata, visto que a avaliadora Prof.ª Karina Ávila Pereira reconsiderou os itens mencionados
pela candidata, conforme descritos no Despacho (2032000), dessa forma, alterando a nota atribuída anteriormente, de 4,5 para 6,0. Portanto, somando as
notas dos três avaliadores da Prova Didática, resultou no MPD (Média das notas da Prova Didática) de 6,9 e no NFA (-Nota Final de Aprovação) de 7,04,
o que levou a candidata à condição de aprovada no referido concurso público da Área: Linguística: Linguística Aplicada: Linguística e Libras. O processo
foi encaminhado ao Colegiado do Curso de Letras LIBRAS/Literatura Surda/CLC, para que providencie junto à Banca Examinadora, que
sejam incluídos no Processo nº 23110.030632/2022-70 os documentos abaixo descritos, e o envie para este Conselho, a fim de dar continuidade aos
trâmites do Processo, para realização do Exame de Títulos da candidata Leidiani da Silva Reis     : Ata com a classificação final - Pós-recurso; Planilha de
Notas e Ata de aprovação do Colegiado do Curso e do Conselho do CLC, referente ao novo resultado. Item 7. RECURSOS contra o RESULTADO
FINAL - CONCURSO PÚBLICO PARA CARREIRA MAGISTÉRIO SUPERIOR - EDITAL CAP Nº 20/2022. Proc. nº 23110.001190/2023-35 - Origem
Externa – FN - Recurso referente ao Concurso Público para Carreira Magistério Superior da UFPel, Edital CAP nº 20/2022 - Proc. nº 23110.032778/2022-
50  - Área: Gastronomia -  Marília Ribeiro Azambuja – Relator Prof.ª Airi. O COCEPE, considerando o recurso interposto pela candidata Marília Ribeiro
Azambuja, referente ao Processo Seletivo Simplificado, Edital CAP nº 020/2022 - Proc. nº 23110.032778/2022-50 - Área: Gastronomia,  onde solicita a
desconsideração da totalidade dos títulos entregues pela candidata Izabel Cristina Fernandes de Souza, inscrição nº 00104, considerando o Parecer
da Relatora Conselheira Prof.ª Airi Macias Sacco, Representante da Área de Ciências da Saúde e Biológicas  neste Conselho, exarado no Despacho
CODIn (2040614), que acompanhou os esclarecimentos da Banca Examinadora, conforme descritos no Despacho DN (2031369), indeferiu o presente
recurso, pois constatado não ter havido nenhum indicativo de que a candidata Izabel Cristina Fernandes de Souza tenha obtido vantagem sobre os demais
candidatos, como alegado pela recorrente. Proc. nº 23110.000863/2023-30 - - Origem Externa – CA - Recurso referente ao Concurso Público para
Carreira Magistério Superior da UFPel, Edital CAP nº 20/2022 - Proc. nº 23110.003341/2022-17 - Área: Prática Artístico-Pedagógica em Danças Afro-
Brasileiras - Genilson Leite da Silva – Relator Prof. Paulo. O COCEPE, considerando o recurso interposto pelo candidato Genilson Leite da Silva
(2014780), referente ao Processo Seletivo Simplificado, Edital CAP nº 020/2022 - Proc. nº 23110.003341/2022-17 - Área: Prática Artístico-Pedagógica em
Danças Afro-Brasileiras, onde solicita revisão da nota na Prova Didática, referente à nota atribuída pelo Avaliador 2 e, considerando o Parecer
do Relator Conselheiro Prof. Paulo Ricardo Silveira Borges, representante da Área de Letras e Artes neste Conselho, exarado no Despacho CLC
(2040955), que acompanhou os esclarecimentos da Banca Examinadora, conforme descritos no Despacho CA (2037063), indeferiu o presente recurso,
visto que as etapas do concurso seguiram o Edital CAP N° 017/2022 e a Resolução COCEPE 40/2022, aplicando suas normas a todos(as) candidatos(as) e
entendendo que cada avaliador tem experiências profissionais diferenciadas no que tange à formação (graduação e pós-graduação) e experiência
profissional nos campos do ensino, pesquisa e extensão, e tais diferenças refletem-se na avaliação do candidato(a),  assim sendo, a mera discordância do
candidato com relação à nota dada por um avaliador, membro de Banca homologada, no processo do certame, não enseja fundamento legal para a revisão
da mesma, sendo, portanto, mantida a nota da Prova Didática. Item 08. PROFESSOR EFETIVO – APROVEITAMENTO. Proc. nº 23110.048531/2022-
55 - Curso de Terapia Ocupacional / FAMED - Pedido de aproveitamento de candidato aprovado em Concurso Público para Magistério Superior – Área:
Fundamentos da Terapia Ocupacional – Processo 23110.021905/2022-95 – Edital 17/2022 - Vaga: Edital COCEPE nº 02/2022. O COCEPE, considerando
o Memorando nº 146/2022/CG_TO/FAMED (1990010) e o Despacho FAMED (1990756); considerando a manifestação da Seção de Controle de Vagas ,
exarada no Despacho SCV (2003227) e considerando o formulário PROGEP Solicitação Aproveitamento Prof. Efetivo CG_TO (2003725), aprovou a
solicitação da FAMED para aproveitamento de candidato classificado em Concurso Público para a Carreira do Magistério Superior,  como segue: Vaga:
Edital COCEPE nº 02/2022 (Vagas Docentes para os Cursos de Bacharelados e Tecnólogos);  Código da Vaga: 933306; Edital/Processo para
aproveitamento: Edital CAP nº 017/2022 -  Processo nº 23110.021905/2022-95; Departamento/Curso/ Unidade: Curso de Terapia Ocupacional/FAMED;
Área: Terapia Ocupacional na Educação; Regime de Trabalho: 40h DE; Candidato: próximo candidato apto a ser nomeado. Dando sequência à reunião, a
senhora Presidente do COCEPE passou à análise do Item 09. COMISSÃO DE GRADUAÇÃO – CG. Proc. nº 23110.050576/2022-90 – Acadêmica/
FAEM - Pedido de quebra de pré-requisito – discente do Curso de Agronomia. Proc. nº 23110.001538/2023-94 – Acadêmica/ FN - Consulta referente
Estágio Obrigatório – discente do Curso de Nutrição. Para estes dois casos, a relatora informou que o assunto havia sido solucionado pelos Colegiados de
Curso. Proc. nº 23110.001540/2023-63  - Acadêmica/ FAMED - Pedidos de Aproveitamentos de Componentes Curriculares – discente do Curso de
Medicina. A relatora explicou que aproveitamento de disciplina deveria ser solicitado primeiro ao Colegiado do curso e o aluno não havia feito a
solicitação.  Este sugeria fazer a disciplina da Anatomia I em outro curso, como aluno especial. Isto tem período específico para ser realizado. O COCEPE
não atende a estas solicitações, pois somente o Colegiado poderia analisar. O aluno é estudante Quilombola e a PRE solicitou análise por parte da NUAD.
A conselheira Airi relatou que era preciso um olhar diferente do que davam para os outros estudantes. O aluno fez contato com o docente da disciplina,
que respondeu que o conteúdo na Faculdade de Odontologia era mais superficial. O aluno retrucou que já havia sido feito este aproveitamento para o curso
de Medicina. Então por que não poderia ser feito para ele? O representante discente Welington falou que os estudantes Quilombolas eram tratados de
forma diferente. A conselheira Isabel pontuou o conteúdo dos dois cursos. A Anatomia da Medicina aborda de forma integral o corpo humano. A
Odontologia aborda apenas enfoques pontuais da cabeça. O conselheiro Paulo disse que a CG tem um cuidado muito grande em relação aos cotistas não
terem perdas. O COCEPE indicou que o aluno aguarde o prazo previsto no calendário acadêmico para solicitar oficialmente o aproveitamento da
disciplina de Anatomia I, para o Curso de Medicina. Proc. nº 23110.046103/2022-98 - Acadêmica/ FAMED - Recurso contra indeferimento de pedido de
Mobilidade Acadêmica – discente do Curso de Medicina. A relatora explicou que mobilidade de alunos da FURG, naquele momento, não poderia ser
concedida pela UFPel. O COCEPE aprovou o Parecer da Comissão de Graduação - CG, exarado no Despacho CG (1984875),
sendo desfavorável à solicitação de mobilidade acadêmica do Curso de Medicina, da Fundação Universidade do Rio Grande - FURG na UFPel. A discente
demandante foi orientada a manter contato com o Colegiado, para que, tão logo tenhamos condições de receber alunos externos, seja dada a mesma esta
oportunidade. Proc. nº 23110.000823/2023-98 – Acadêmica/ FAEM - Solicitação de matrícula extemporânea na disciplina de Horticultura Geral –
discente do Curso de Agronomia. O COCEPE aprovou o Parecer da Comissão de Graduação - CG, exarado no Despacho CG (2018160), sendo
desfavorável à solicitação de matrícula extemporânea na disciplina de Horticultura Geral – discente do Curso de Agronomia, pelo fato de que a aluna não
tinha boa justificativa para a solicitação. Proc. nº 23110.000816/2023-96 – Acadêmica/ FAEM - Solicitação de criação de vaga extemporânea na
disciplina de Silvicultura – discente do Curso de Agronomia. O COCEPE aprovou o Parecer da Comissão de Graduação - CG, exarado no Despacho CG
(2017067), sendo desfavorável à solicitação de matrícula extemporânea na disciplina de Silvicultura – discente do Curso de Agronomia. Proc. nº
23110.001781/2023-11 – Acadêmica/ FAMED - Pedido de solicitação de revisão de desempenho acadêmico – discente do Curso de Medicina. A relatora
explicou que existe prazo para solicitar esta revisão. O COCEPE aprovou o Parecer da Comissão de Graduação - CG, exarado no Despacho CG
(2025783), sendo desfavorável à solicitação de revisão de desempenho acadêmico – discente do Curso de Medicina, para a disciplina de Fisiologia I. Os
demais processos, todos com parecer favorável da Comissão, foram aprovados em bloco pelo Conselho. Proc. nº 23110.004165/2015-01 - Colegiado do
Curso de Filosofia/ IFISP - Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Filosofia – atualização do texto – regulamentação da carga horária de
acordo com o Regulamento do Ensino de Graduação (Resolução COCEPE 29/2018). Proc. nº 23110.049484/2022-67 – CRInter - Protocolo de Intenções
entre a Universidade Federal de Pelotas (UFPEL) e o Instituto Superior Politécnico Católico de Benguela (ISPOCAB). Proc. nº 23110.000456/2023-22 –
CRInter - Protocolo De Intenções Entre A Universidade Federal De Pelotas (UFPEL) e a Universidad de ãs Américas (UDLA). Proc. nº
23110.003665/2022-47 – UAB - Redistribuição das vagas ofertadas no Edital CAPES/UAB 09/22. Proc. nº 23110.002024/2023-56 – CA - Relatório de
Projeto de Ensino: 2490 Artes cênicas e primeira infância: brincar, imaginar, criar. Proc. nº 23110.002331/2023-37 – CCQFA - Relatório de Projeto de
Ensino: 6103 Estudando a Farmacologia. Proc. nº 23110.025108/2022-87 – CENG - Relatório de Projeto de Ensino: 2205 Desenho Aplicado à
Engenharia. Proc. nº 23110.041639/2022-17 – CENG - Relatório de Projeto de Ensino: 3645 Curso Gestão de Crises para Engenheiros. Proc. nº
23110.039755/2022-76 – CENG - Relatório de Projeto de Ensino: 3978 Ciclo de Atividades Extracurriculares do Curso de Engenharia Civil. Proc. nº
23110.034508/2022-83 –  CENG - Relatório de Projeto de Ensino: 5764 Recepção Dos Calouros Do Curso De Engenharia De Produção Entrantes Em



2022/1. Proc. nº 23110.002026/2023-45 – CLC - Relatório de Projeto de Ensino: 5828 Oficina de Apresentações Acadêmicas em Inglês. Proc. nº
23110.029826/2022-22 – ESEF - Relatório de Projeto de Ensino: 3375 Enfoques qualitativos de pesquisa: estudos e práticas. Proc. nº
23110.002039/2023-14 – FAMED - Relatório de Projeto de Ensino: 3694 Aprendizado Prático em Cirurgia Ginecológica e Obstétrica. Proc. nº
23110.048098/2022-58 – FN - Relatório de Projeto de Ensino: 5059 Princípios para as ações de Educação Alimentar e Nutricional / e-book II. Proc. nº
23110.048077/2022-32 – FN - Relatório de Projeto de Ensino: 5162 Formação complementar de orientação e educação nutricional em nutrição e saúde
pública. Proc. nº 23110.002085/2023-13 – FO - Relatório de Projeto de Ensino: 2353 Gestão em Odontologia. Proc. nº 23110.002021/2023-12 – FV -
Relatório de Projeto de Ensino: 4810 Produção e sanidade em pequenos animais. Proc. nº 23110.002080/2023-91 – FV - Relatório de Projeto de Ensino:
2547 VirandoVET. Proc. nº 23110.049289/2022-37 – IFM - Relatório de Projeto de Ensino: 2064 Explorando R como Ferramenta auxiliar nas disciplinas
de Estatística. Proc. nº 23110.048094/2022-70 – IFM - Relatório de Projeto de Ensino: 2260 stats – Explorando aplicações da Estatística. Proc. nº
23110.002334/2023-71 – PRE - Relatório de Projeto de Ensino: 1506 – Programa de Monitoria da UFPEL. Proc. nº 23110.001486/2023-56 – CCQFA -
Renovação de Projeto de Ensino: 2144 Estratégias de Ensino e Aprendizagem na Química do Cotidiano – QuiCo. Proc. nº 23110.049612/2022-72 –
CENG - Renovação de Projeto de Ensino: 4038 Grupo de estudos: modelagem e simulação numérica de estruturas. Proc. nº 23110.001491/2023-69 – FO
- Renovação de Projeto de Ensino: 2353 Gestão em Odontologia. Proc. nº 23110.001507/2023-33 – FV - Renovação de Projeto de Ensino: 2078 Grupo de
Estudos em Animais Selvagens da Universidade Federal de Pelotas (GEASUFPel). Proc. nº 23110.039707/2022-88 – IB - Renovação de Projeto de
Ensino: 4363 Confecção de material didático (laminas histológicas) para os cursos das áreas da Saúde e Biológicas. Proc. nº 23110.049014/2022-01 –
IFM - Renovação de Projeto de Ensino: 2072 Vídeos: Descomplicando a Estatística. Item 10. COMISSÃO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO –
CPPG. Todos os processos, com parecer favorável da Comissão, foram aprovados pelo Conselho. Proc. nº 23110.039453/2022-06 – PPGA / FAEM -
Resultado Final do Processo Seletivo para Professor Visitante do PPG em Agronomia. Proc. nº 23110.027224/2022-31 – PPGFS / FAEM - Resultado
Final do Processo Seletivo para Professor Visitante do PPG em Fitossanidade. Proc. nº 23110.027465/2022-80 – PPGEnf / FE - Resultado Final do
Processo Seletivo para Professor Visitante do PPG em Enfermagem. Proc. nº 23110.025665/2022-06 – PPGO / FO - Resultado Final do Processo Seletivo
para Professor Visitante do PPG em Odontologia. Proc. nº 23110.022132/2022-64 – PPGBioA / IB - Resultado Final do Processo Seletivo para Professor
Visitante do PPG em Biodiversidade Animal. Proc. nº 23110.018357/2022-16 – PPGGeo / ICH - Resultado Final do Processo Seletivo para Professor
Visitante do PPG em Geografia. Proc. nº 23110.039642/2022-71 - Esp_CA / CCQFA Criação de Disciplinas: Matérias Primas de Origem Animal,
Derivados Lácteos, Derivados Cárneos, Higiene e Controle de Qualidade de Alimentos de Origem Animal, Análise Físico-Química e Instrumental de
Alimentos de Origem Animal, Análise Microbiológica e Sensorial de Alimentos de Origem Animal, Elaboração de monografia I - Especialização em
Ciência dos Alimentos e Elaboração de monografia II - Especialização em Ciência dos Alimentos e; Curso de Especialista em Ciências dos Alimentos com
área de concentração em Carnes e Leites. Proc. nº 23110.048557/2022-01 – PPGNA / FN - Criação de Disciplina: Métodos avançados em avaliação do
consumo alimentar - Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Alimentos. Proc. nº 23110.027344/2022-38 - Departamento de Clínicas Veterinária / FV
- Criação de Disciplina: Gestão e Empreendedorismo no Agronegócio  - Programa de Pós-Graduação em Veterinária.  Proc. nº 23110.046492/2022-51 -
Departamento de Botânica / IB - Criação de Disciplina: Evolução em plantas: Padrões e processos no tempo e no espaço - Programa de Pós-Graduação em
Fisiologia Vegetal. Proc. nº 23110.046921/2022-91 – PPGSociologia / IFISP - Criação de Disciplina: Evolução em plantas: Pesquisa em Ciências Sociais
com Software Quantitativo - Programa de Pós-Graduação em Sociologia. Proc. nº 23110.050527/2022-57 – CRInter  / Protocolo de Intenções entre a
Universidade Federal de Pelotas (UFPEL) e a Universidade Púnguè. Proc. nº 23110.000771/2023-50 – CRInter / Convênio de Cotutela de Tese e Dupla
Diplomação de Doutorado que celebram entre si a Universidade Federal de Pelotas e a Universidade de Guanajuato. Proc. nº 23110.047165/2022-17 –
Pessoal / FAEM - Pedido de Prestação de Serviços Acadêmicos junto ao Programa de Pós Graduação em Desenvolvimento Territorial e Sistemas
Agroindustriais. Proc. nº 23110.002562/2023-41 – CA - Relatório de Projeto de Pesquisa: 3050 FOLK-COVID: Diagnóstico Internacional sobre os
Impactos da Pandemia do Covid-19 em Contextos Folclóricos. Proc. nº 23110.000755/2023-67 – CA - Relatório de Projeto de Pesquisa: 4349 A pesquisa
no LADRA - Laboratório de dramaturgia da UFPel. Proc. nº 23110.000976/2023-35 – CA - Relatório de Projeto de Pesquisa: 2880 Registros
Fonográficos da Discoteca L. C. Vinholes do Centro de Artes da UFPel: catalogação, organização, usos e nexos socioculturais. Proc. nº
23110.000259/2023-11 – CA - Relatório de Projeto de Pesquisa: 2289 Explorando o Aprendizado de Máquina Centrado no Homem (HCML) a partir de
uma perspectiva da IHC: desafios para os UX Designers no uso do aprendizado de máquina como componente de design. Proc. nº 23110.051509/2022-92
– CA - Relatório de Projeto de Pesquisa: 2272 Leituras do drama contemporâneo. Proc. nº 23110.051514/2022-03 – CA - Relatório de Projeto de
Pesquisa: 5543 L.U.A. (Laboratório Ubuntu Afeto/Arte/Afrodiaspóricas/Américas). Proc. nº 23110.041184/2021-59 – CA - Relatório de Projeto de
Pesquisa: 2794 Janelas do feminino.  Proc. nº 23110.003423/2023-34 – CDTEC - Relatório de Projeto de Pesquisa: 28 Caracterização hidrológica de
Bacias Hidrográficas no RS: impactos do manejo, do uso da água e do solo na drenagem superficial em áreas rurais e urbanizadas. Proc. nº
23110.001346/2023-88 – CDTEC - Relatório de Projeto de Pesquisa: 2857 Obtenção e caracterização de filmes de nanocompósitos biodegradáveis a base
de amido. Proc. nº 23110.037657/2022-02 – CENG - Relatório de Projeto de Pesquisa: 5793 Qualidade fisiológica e sanitária de sementes de pimentão
sob a influência do uso de gás ozônio. Proc. nº 23110.037647/2022-69 – CENG - Relatório de Projeto de Pesquisa: 2725 Distribuição de fertilizantes na
linha em função do tipo de dosador, velocidade, nivelamento longitudinal e transversal. Proc. nº 23110.020904/2022-23 – CENG - Relatório de Projeto de
Pesquisa: 2143 Mapeamento de Riscos Ocupacionais em Laboratórios de uma Instituição Federal de Ensino Superior. Proc. nº 23110.051520/2022-52 –
CLC - Relatório de Projeto de Pesquisa: 2409 Émile Benveniste e a abertura para uma antropologia histórica da linguagem. Proc. nº 23110.051536/2022-
65 – CLC - Relatório de Projeto de Pesquisa: 4841 Pedagogias Culturais Surdas: Educadores Surdos refletindo sobre práticas, concepções e possibilidades
através da tecnologia – Parte III. Proc. nº 23110.051541/2022-78 – CLC - Relatório de Projeto de Pesquisa: 3718 Metacognição e Pensamento Crítico no
Aprendizado de Linguística.  Proc. nº 23110.002501/2023-83 – FAEM - Relatório de Projeto de Pesquisa: 3724 Desenvolvimento do Capim-Sudão por
meio de análise numérica em diferentes épocas de semeadura. Proc. nº 23110.002498/2023-06 – FAEM - Relatório de Projeto de Pesquisa: 3977
Caraterização de populações de Meloidogyne na cultura de arroz, hospedeiros alternativos a M. ottersoni e resistência em genótipos e cultivares de Oryza
sativa. Proc. nº 23110.002485/2023-29 – FAEM - Relatório de Projeto de Pesquisa: 3932 Eficiência do uso da radiação solar pela cultura do capim-sudão
em diferentes espaçamentos. Proc. nº 23110.000752/2023-23 –FAEM - Relatório de Projeto de Pesquisa: 3715 Estimativa de horas de frio no sul do rio
grande do sul. Proc. nº 23110.049384/2022-31 – FAEM - Relatório de Projeto de Pesquisa: 3580 Uso da nanotecnologia na nutrição animal: efeito do
nano cobre na alimentação de codornas de postura. Proc. nº 23110.003425/2023-23 – FAMED - Relatório de Projeto de Pesquisa: 6015 Efetividade de um
programa de Psicologia Positiva para a promoção de saúde de usuários do SEP/UFPel. Proc. nº 23110.051557/2022-81 – FAMED - Relatório de Projeto
de Pesquisa: 4289 Promoção e prevenção da saúde mental de adolescentes na pandemia pela COVID-19. Proc. nº 23110.051557/2022-81 – FAMED -
Relatório de Projeto de Pesquisa: 4289 Promoção e prevenção da saúde mental de adolescentes na pandemia pela COVID-19. Proc. nº
23110.020908/2022-10 – FAMET - Relatório de Projeto de Pesquisa: 2814 Estudo sobre a percepção e uso de informações de previsão do tempo. Proc. nº
23110.000963/2023-66 – FAMET - Relatório de Projeto de Pesquisa: 4493 Percepção e uso de informações de previsão do tempo na região sul do Rio
Grande do Sul. Proc. nº 23110.049382/2022-41 – FAURB - Relatório de Projeto de Pesquisa: 3552 Análise da aplicabilidade da tecnologia BIM como
ferramenta otimizadora no processo de etiquetagem de eficiência energética através da metodologia da INI-C. Proc. nº 23110.051516/2022-94 – FE -
Relatório de Projeto de Pesquisa: 2749 Perfil dos cuidadores de instituições de acolhimento infantojuvenil e sua perspectiva acerca do cuidado prestado.
Proc. nº 23110.049206/2022-18 – FO - Relatório de Projeto de Pesquisa: 3675 Associação entre local de moradia e uso dos serviços odontológicos
públicos em uma coorte de nascimentos em 2004 no município de Pelotas, Rio Grande do Sul. Proc. nº 23110.000770/2023-13 – FV - Relatório de
Projeto de Pesquisa: 3553 Frequência e variações genéticas de neoplasmas diagnosticados em animais domésticos entre 2000-2015 na região sul do Rio
Grande do Sul. Proc. nº 23110.000362/2023-53 – FV - Relatório de Projeto de Pesquisa: 4207 Estudo de lesões proliferativas da pele de equinos no sul do
Rio Grande do Sul em um período de 20 anos. Proc. nº 23110.000364/2023-42 – FV - Relatório de Projeto de Pesquisa: 4195 Diagnóstico e
epidemiologia das doenças de ovinos criados em sistema intensivo na região Sul do Rio Grande do Sul. Proc. nº 23110.051531/2022-32 – GR - Relatório
de Projeto de Pesquisa: 5908 O acervo da Fototeca Memória da UFPel como fonte de pesquisas em memória e patrimônio, preservação e gestão de
acervos fotográficos. Proc. nº 23110.049375/2022-40 – ICH - Relatório de Projeto de Pesquisa: 5224 Comida e risco na pandemia e após: tendências da
alimentação contemporânea. Proc. nº 23110.049376/2022-94 – ICH - Relatório de Projeto de Pesquisa: 5252 Geografia em Jogos. Proc. nº
23110.051532/2022-87 – ICH - Relatório de Projeto de Pesquisa: 3633 Terminologia da Conservação de bens culturais. Proc. nº 23110.000767/2023-91 –
IFISP - Relatório de Projeto de Pesquisa: 4437 Valor, Arte e Decadência na Filosofia tardia de Nietzsche. Proc. nº 23110.051238/2022-75 – CA -
Renovação de Projeto de Pesquisa: 5484 Formação de público para cinematografias nacionais: Brasil, Argentina e Espanha. Proc. nº 23110.051236/2022-
86 – CA - Renovação de Projeto de Pesquisa: 3237 Trabalho de conclusão de curso: um estudo sobre as produções dos acadêmicos do curso de música –
Licenciatura da UFPEL. Proc. nº 23110.051688/2022-68 – CCSO - Renovação de Projeto de Pesquisa: 3829 Painel do Turismo: explorando dados abertos
a partir de uma abordagem geográfica. Proc. nº 23110.051242/2022-33 – CDTEC - Renovação de Projeto de Pesquisa: 3240 Avaliação da resposta imune



celular induzida por diferentes formulações vacinais contra leptospirose em hamsters. Proc. nº 23110.000960/2023-22 – CENG - Renovação de Projeto de
Pesquisa: 3809 Desenvolvimento tecnológico para aumento da competitividade do agricultor familiar ligado à cultura do arroz no país. Proc. nº
23110.000237/2023-43 – CENG - Renovação de Projeto de Pesquisa: 2312 Uso de ozônio na conservação e processamento de grãos. Proc. nº
23110.000255/2023-25 – CENG - Renovação de Projeto de Pesquisa: 2249 Uso de sistema de ozonização e fotocatálise para o tratamento de efluentes
Hospitalares e Agroquímicos. Proc. nº 23110.051684/2022-80 – CENG - Renovação de Projeto de Pesquisa: 2080 Caracterização de Compostos Líquidos
Provenientes de Compostagem e sua Aplicação em Culturas Agrícolas. Proc. nº 23110.051686/2022-79 – CENG - Renovação de Projeto de Pesquisa:
2079 Compostos orgânicos à base de resíduos agrícolas como substrato para produção de mudas. Proc. nº 23110.018872/2022-04 – CENG - Renovação
de Projeto de Pesquisa: 3576 Investigações sobre o Ensino de Gestão Ambiental nos Cursos Superiores. Proc. nº 23110.051243/2022-88 – CLC -
Renovação de Projeto de Pesquisa: 2961 A perspectiva histórica entre as gerações: a alteração das lembranças da Segunda Guerra Mundial de acordo com
seu interlocutor. Proc. nº 23110.051507/2022-01 – FAEM - Renovação de Projeto de Pesquisa: 3466 Ações da Rede de Pesquisa em Sementes Crioulas e
Agroecológicas/RS para fortalecimento sociotécnico e ampliação dos processos de conservação da agrossociobiodiversidade. Proc. nº
23110.051240/2022-44 – ICH - Renovação de Projeto de Pesquisa: 3919 A cidade a partir das margens: espaço urbano como produção sociocultural. Item
11. COMISSÃO DE EXTENSÃO – CE. Todos os processos, com parecer favorável da Comissão, foram aprovados pelo Conselho. Proc. nº
23110.001774/2023-19 – CA - Relatório de Projeto de Extensão: 1469 Projeto Arte na Escola – Polo UFPel. Proc. nº 23110.000934/2023-02 – CA -
Relatório de Projeto de Extensão: 4231 Central de Artes: os técnicos artistas e seus territórios de atuação. Proc. nº 23110.001160/2023-29 – CA -
Relatório de Projeto de Extensão: 1985 MALABAR – circo e seus saberes. Proc. nº 23110.001262/2023-44 – CA - Relatório de Projeto de Extensão:
5910 Olhar para si. Proc. nº 23110.000800/2023-83 – CA - Relatório de Projeto de Extensão: 5165 Sala de Figurinos. Proc. nº 23110.000387/2023-57 –
CA - Relatório de Projeto de Extensão: 1472 Desenho de Figura Humana: intervenções, mostras e ações. Proc. nº 23110.000226/2023-63 – CA - Relatório
de Projeto de Extensão: 3388 PETELECO: revista eletrônica do PET Artes Visuais. Proc. nº 23110.051676/2022-33 – CA - Relatório de Projeto de
Extensão: 5975 VII SIGAM – Simpósio Internacional de Gênero, Arte e Memória. Proc. nº 23110.051151/2022-06 – CA - Relatório de Projeto de
Extensão: 3986 LADRA – Laboratório de dramaturgia. Proc. nº 23110.050840/2022-95 – CA -Relatório de Projeto de Extensão: 1502 Núcleo de música
popular – Fase II. Proc. nº 23110.051285/2022-19 – CCQFA - Relatório de Projeto de Extensão: 6084 Evento em comemoração aos 10 anos do curso de
Química Forense. Proc. nº 23110.030050/2022-93 – CENG - Relatório de Projeto de Extensão: 1591 – Projetos Integradores CENG. Proc. nº
23110.044130/2022-26 – CENG - Relatório de Projeto de Extensão: 1226 AUTOCAD 2D Básico: Edificação e Topografia. Proc. nº 23110.051110/2022-
10 – CENG - Relatório de Projeto de Extensão: 979 Programa de incentivo à disseminação da Ergonomia e Segurança em empresas da Região Sul do Rio
Grande do Sul. Proc. nº 23110.050285/2022-00 – CLC - Relatório de Projeto de Extensão: 5454 – Rede Idiomas sem Fronteiras – Núcleo de Línguas
(NucLi)/UFPel. Proc. nº 23110.001782/2023-57 – CLC - Relatório de Projeto de Extensão: 633 Discriminação: o que fazer? Proc. nº
23110.000606/2023-06 – CLC - Relatório de Projeto de Extensão: 3796 Cursos de Línguas. Proc. nº 23110.000538/2023-77 – CLC - Relatório de Projeto
de Extensão: 1600 Teste de Competência Leitora em Língua Estrangeira. Proc. nº 23110.000334/2023-36 – CLC - Relatório de Projeto de Extensão: 1904
Voo livre em Libras: vida com as aves. Proc. nº 23110.051108/2022-32 – ESEF - Relatório de Projeto de Extensão: 4151 Intervenção em Saúde I. Proc.
nº 23110.051491/2022-29 – ESEF - Relatório de Projeto de Extensão: 588 Projeto Núcleo de Atividades para a Terceira Idade. Proc. nº
23110.049286/2022-01 – ESEF - Relatório de Projeto de Extensão: 5483 Formação continuada de professores de Educação Física – Município de
Capinzal/SC. Proc. nº 23110.048349/2022-02 – FAE - Relatório de Projeto de Extensão: 6021 IV Encontro do CEPE – Currículo, Formação e Trabalho
Docente: efeitos da pandemia. Proc. nº 23110.046461/2022-09 – FAE - Relatório de Projeto de Extensão: 264 Banco de dados e acervos de alfabetização.
Proc. nº 23110.046456/2022-98 – FAE - Relatório de Projeto de Extensão: 1792 Formação continuada para as professoras e professores da rede pública
municipal do Capão do Leão: planejamento e organização do ciclo de alfabetização. Proc. nº 23110.051672/2022-55 – FAE - Relatório de Projeto de
Extensão: 5279 VI Seminário de Inovação Pedagógica: aproximações entre inovação e neurociência aplicada à educação. Proc. nº 23110.000252/2023-91
– FAMED - Relatório de Projeto de Extensão: 5137 Programa de Psicologia Positiva online para promoção de saúde. Proc. nº 23110.000249/2023-78 –
FAMED - Relatório de Projeto de Extensão: 5815 Programa de Psicologia Positiva para promoção de saúde (versão presencial). Proc. nº
23110.000152/2023-65 – FAMED - Relatório de Projeto de Extensão: 1065 Prevenção do tabagismo em estudantes de 12 a 16 anos nas escolas municipais
de Pelotas: projeto piloto de implementação local do programa Education Against Tobacco-Brazil. Proc. nº 23110.002814/2023-31 – FAURB - Relatório
de Projeto de Extensão: 3681 REDELAB_Rede de Laboratórios e Coletivos de Arquitetura, Urbanismo, Design e Tecnologia da UFPel integrados no
combate ao COVID_19. Proc. nº 23110.000067/2023-05 – FD - Relatório de Projeto de Extensão: 70 – Libertas – Punição, Controle Social e Direitos
Humanos. Proc. nº 23110.000092/2023-81 – FD - Relatório de Projeto de Extensão: 4968 III Congresso Internacional Punição e Controle Social:
Workshop Justiça Criminal e Questões Sociais no Sul Global. Proc. nº 23110.050677/2022-61 – FE - Relatório de Projeto de Extensão: 2132
Aprender/ensinar saúde brincando. Proc. nº 23110.002008/2023-63 – FN - Relatório de Projeto de Extensão: 360 Aplicação das práticas integrais da
nutrição em: serviços de alimentação coletiva, empreendimentos no ramo da nutrição e laboratório de análises de alimentos. Proc. nº 23110.046405/2022-
66 – GVR - Relatório de Projeto de Extensão: 5750 Semana do livro e da biblioteca da UFPEL. Proc. nº 23110.032634/2022-01 – IB - Relatório de
Projeto de Extensão: 3811 Afinal, qual é o seu sonho? Proc. nº 23110.046273/2022-72 – IB - Relatório de Projeto de Extensão: 5676 Serviço de
Atendimento Educacional Especializado no contexto da Educação de Jovens e Adultos. Proc. nº 23110.046172/2022-00 – IB - Relatório de Projeto de
Extensão: 5684 Práticas Pedagógicas para o Serviço de Atendimento Educacional Especializado. Proc. nº 23110.050392/2022-20 – ICH - Relatório de
Projeto de Extensão: 5184 – Multiações patrimoniais no Museu do Doce – Edição 2022. Proc. nº 23110.002006/2023-74 – ICH - Relatório de Projeto de
Extensão: 2545 – Extroversão das Atividades do Projeto Documentação, Restauração e Exposição da Obra “Senhoras Tomando Chá”. Proc. nº
23110.000818/2023-85 – ICH - Relatório de Projeto de Extensão: 209 Laboratório de Ensino de História. Proc. nº 23110.000427/2023-61 – ICH -
Relatório de Projeto de Extensão: 5116 Laboratório Aberto de Conservação e Restauração de Pinturas. Proc. nº 23110.002813/2023-97 – ICH - Relatório
de Projeto de Extensão: 3819 Centenário do Álbum de Pelotas de 1922: fotografias, memória e história. Proc. nº 23110.050453/2022-59 – ICH - Relatório
de Projeto de Extensão: 5246 Laboratório aberto de conservação e restauração de obras em madeira – 2022. Proc. nº 23110.050851/2022-75 – ICH -
Relatório de Projeto de Extensão: 5034 XVIII SEUR: Diálogos internacionais sobre hortas urbanas e sustentabilidade nas cidades. Proc. nº
23110.050771/2022-10 – IFM - Relatório de Projeto de Extensão: 5229 Matemática a toda hora e em qualquer lugar 2022. Proc. nº 23110.000997/2023-
51 – PREC - Relatório de Projeto de Extensão: 732 ARP-UFPEL. 11.48 – Proc. nº 23110.001047/2023-43 – PREC - Relatório de Projeto de Extensão:
1271 UFPEL Meeting of styles – between the lines. Proc. nº 23110.000939/2023-27 – PREC - Relatório de Projeto de Extensão: 2122 Casa de Música da
Cidade. Proc. nº 23110.000431/2023-29 – PREC - Relatório de Projeto de Extensão: 1573 Projeto Laboratório Aberto de Conservação e Restauração de
Bens Culturais. Proc. nº 23110.000422/2023-38 – PREC - Relatório de Projeto de Extensão: 1096 Divulgação e Registro em Extensão. Proc. nº
23110.051405/2022-88 – PREC - Relatório de Projeto de Extensão: 430 Coral UFPel. Proc. nº 23110.051016/2022-52 – CA - Renovação de Projeto de
Extensão: 5532 Grupo Vox. Proc. nº 23110.050996/2022-76 – CA - Renovação de Projeto de Extensão: 4006 Circuito: produção e difusão audiovisual.
Proc. nº 23110.049744/2022-02 – CCQFA - Renovação de Projeto de Extensão: 1344 Treinamento de equipes na indústria de alimentos e em serviços de
alimentação. Proc. nº 23110.050403/2022-71 – CCQFA - Renovação de Projeto de Extensão: 1437 Química no Processo Seletivo – “Química no OS”.
Proc. nº 23110.051662/2022-10 – CDTEC - Renovação de Projeto de Extensão: 2910 A química na Engenharia de Materiais. Proc. nº
23110.050963/2022-26 – CLC - Renovação de Projeto de Extensão: 5454 Rede Idiomas sem Fronteiras – Núcleo de Línguas (NucLi)/UFPel. Proc. nº
23110.051495/2022-15 – ESEF - Renovação de Projeto de Extensão: 3968 Judô para a comunidade. Proc. nº 23110.051416/2022-68 – FAMED -
Renovação de Projeto de Extensão: 4569 Diz Aí: Clínica Feminista e Antirracista. Proc. nº 23110.050655/2022-09 – FAMED - Renovação de Projeto de
Extensão: 1773 LAPSO: Laboratório de Arte e Psicologia Social. Proc. nº 23110.000003/2023-04 – ICH - Renovação de Projeto de Extensão: 3780
Cadernos Temáticos do LEH. Proc. nº 23110.051337/2022-57 – ICH - Renovação de Projeto de Extensão: 1540 Acervos documentais do Núcleo de
Documentação Histórica da Universidade Federal de Pelotas. Item 12. PROJETOS UNIFICADOS – COBALTO. Todos os processos, com parecer
favorável das Comissões, foram aprovados pelo Conselho. Ações de Extensão (38): Código 21330 – Exposição das Pinturas de Cavalete do Acervo do
Palácio Piratini (Projeto: Laboratório Aberto de Conservação e Restauração de Pinturas). 21356 – Planejamento participativo da coleta seletiva de
Resíduos Sólidos (Projeto: Aprendendo com o Usuário – III Edição). Código 21345 – Gestão Pública e Cultura Pop: primeira edição (Projeto: Coisa
Pública – blog de gestão pública da UFPel). Código 21599 – Produção de material educativo e atualização das redes sociais do projeto no Instagram e
Facebook (@projetodensino) em 2023(Projeto: Vacinas e outros imunobiológicos na prática do Enfermeiro). Código 20985 – Roda de Conversa – do
Avançado ao Básico (Projeto: SPEaking). Código 21408 – Oficina de pintura gestacional à comunidade UFPEL (Projeto: Oxitocinando: potencializando a
promoção da saúde materno-infantil). Código 17346 – Núcleo de Teatro – 2022 (Projeto: Núcleo de Teatro da UFPEL). Código 21622 – Ouvindo quem
faz: conceitos básicos de Educação Infantil (Projeto: Questões contemporâneas na área de educação infantil). Código 21532 – Questões contemporâneas
na Educação Infantil (Projeto: Questões contemporâneas na área de educação infantil). Código 21246 – Brincar Heurístico e suas vertentes (Projeto:



Questões contemporâneas na área de educação infantil). Código 21158 – Brincando com Partes Soltas: elementos naturais (Projeto: Questões
contemporâneas na área de educação infantil). Código 21535 – Conservação do acervo do HISALES (Projeto: Laboratório Aberto de Conservação e
Restauração de Papel – I). Código 21277 – AGIMOS – Agência de Indústria Criativa e Mobilização Social (Projeto: Produção e Políticas Culturais:
Formulação e Acompanhamento do Plano de Cultura de Pelotas). Código 21540 – Oficinas Itinerantes do Focem (Projeto: Formação Continuada em
Educação Musical). Código 21531 – Organização, planejamento e avaliação (Projeto: Formação Continuada em Educação Musical). Código 21549 –
Atuação dos estudantes de fisioterapia junto ao ambiente clínico e hospitalar – 2022/2(Projeto: Introdução à prática clínica e hospitalar). Código 21554 –
Catálogo XI SPMAV (Projeto: XI Seminário de Pesquisa do Mestrado em Artes Visuais – SPMAV). Código 21482 – Exposição: Revitaliza CA (Projeto:
Central de Artes: os técnicos artistas e seus territórios de atuação). Código 21479 – Planejamento da Exposição Mutirão Revitaliza CA (Projeto: Central
de Artes: os técnicos artistas e seus territórios de atuação). Código 21600 – Comunicação médica em cuidados paliativos (Projeto: Cuidativa: Cuidados
Paliativos, PICS e Reabilitação Funcional para usuários do SUS). Código 21463 – Minicurso da Abordagem ao Acidente Vascular Cerebral – AVC – pelo
não neurologista (Projeto: XXXVIII Semana Acadêmica de Medicina). Código 21348 – Ninhos no Campeonato Gaúcho de Rugby (Projeto: Ninhos do
Rugby – Antiqua UFPel). Código 21398 – Que fruto é esse? (Projeto: Herbário PEL/UFPel). Código 21601 – Programa de Psicologia Positiva para
promoção de saúde (versão presencial) (Projeto: Programa de Psicologia Positiva para promoção de saúde (versão presencial)). Código 21331 – Ensaio
Aberto Ballet Dicléa (Projeto: TURNO 2 – Pesquisa e criação artística). Código 21548 – Atuação dos estudantes de fisioterapia junto a UBS –
2022/2(Projeto: Fisioterapia e atenção à saúde na Unidade Básica de Saúde). Código 21597 – Atividades de Educação em saúde com gestantes e
familiares (Projeto: Bebê a Bordo: Conversando com gestantes e famílias sobre gravidez, parto e puerpério). Código 21598 – Produção de vídeos, cards e
infográficos para as redes sociais o projeto em 2023(Projeto: Bebê a Bordo: Conversando com gestantes e famílias sobre gravidez, parto e puerpério).
Código 21595 – Curso de Pomerano I (Projeto: Cursos de Línguas). Código 21522 – Canais de Comunicação dos Cursos de Línguas (Projeto: Cursos de
Línguas). Código 21521 – Cursos de Línguas: abordagem didático-administrativa (Projeto: Cursos de Línguas). Código 21557 – Revista Tecnologia de
Sementes (Projeto: Capacitação em produção de sementes e grãos das plantas cultivadas – Brasil e América Latina). Código 19676 – Divulga Extensão
(Projeto: Projetos Integradores CENG). Código 21311 – Ação em férias (Projeto: Fisioterapia Hospitalar). Código 21209 – PrEP Itinerante: 4ª edição
(Projeto: POSITHIVXS: Psicologia, saúde e artivismo em contexto do HIV/AIDS). Código 21431 – Campanha de Conscientização Sobre o Câncer
Infanto-Juvenil (Projeto: Liga Acadêmica de Oncologia). Código 21346 – Gira de ConversA – Homens de Axé e práticas de cuidado no terreiro: reflexões
sobre Masculinidades e a Política de Saúde do Homem (Projeto: Núcleo de Estudos e Pesquisas E’LÉÉKÒ – Agenciamentos Epistêmicos Antirracistas e
Descoloniais). Código 20945 – Outubro com a prática da Yoga (Projeto: Arte e Cultura no CCSO). Ações de Ensino (18): Código 21470 - Treinamento
sobre boas práticas de laboratório (Projeto: Seminários em Ciência de Alimentos). Código 21547 - APPC – Atendimento Padrão da Parada Cardíaca no
adulto – III Edição (Projeto: Laboratório de Ensino por Simulação – LABENSIM). Código 21069 - Preparação turma 2022/2(Projeto: Pré-Cálculo no
Moodle). Código 21340 - SAVC – Suporte Avançado de Vida Cardiovascular LABENSIM (Projeto: Laboratório de Ensino por Simulação –
LABENSIM). Código 21722 - Monitoria no ensino de graduação da UFPEL – Edição Calendário 2022/2(Projeto: Programa de Monitoria da UFPEL).
Código 21620 - Artigo Científico – Aprendendo Dicas e Ferramentas Interessantes (Projeto: Aprendizado para a escrita de artigos científicos). Código
20411 - Treinamento prático em RCP – Ressuscitação Cardiopulmonar (Projeto: Laboratório de Ensino por Simulação – LABENSIM). Código 20795 - O
Brasil e as iniciativas de ‘territorialização’ do Atlântico Sul: uma visão a partir da China (Projeto: Centro de Estudos Estratégicos e Planejamento Espacial
Marinho). Código 20992 - Programa de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB): poder marítimo e projeção de poder naval (Projeto: Centro de
Estudos Estratégicos e Planejamento Espacial Marinho). Código 21444 - Minicurso de Imobilização (Projeto: XXXVIII Semana Acadêmica de
Medicina). Código 21338 - Dobra o ruído: publicação (Projeto: Lugares-livro: dimensões materiais e poéticas). Código 21443 - Minicurso de
Atendimento Pré-Hospitalar (Projeto: XXXVIII Semana Acadêmica de Medicina). Código 21173 - Dia Mundial do solo – On line (Projeto:
Desenvolvimento de atividades de divulgação, integração e avanço na pós-graduação do PPG MACSA). Código 21339 - Dia Mundial do solo –
Presencial (Projeto: Desenvolvimento de atividades de divulgação, integração e avanço na pós-graduação do PPG MACSA). Código 20681 - Noções
básicas de planejamento experimental e análises estatísticas aplicadas às pesquisas em manejo e conservação do solo e da água (Projeto: Desenvolvimento
de atividades de divulgação, integração e avanço na pós-graduação do PPG MACSA). Código 20862 - Elaboração de material referente a Boas Práticas de
fabricação em serviços de alimentação (Projeto: Treinamento de equipes na indústria de alimentos e em serviços de alimentação). Código 20732 -
Produção de experimentos didáticos (Projeto: Materiais didáticos para a disciplina de estruturas agrícolas). Código 21054 - Aquilombamento no CENG e
no CINEMA (Projeto: Grupo de Estudo do CENG: Projeto Exatas Diversidades Afro Indígena). Ações de Pesquisa (8): Código 21283 - Plantas
medicinais utilizadas por gestantes de uma Unidade Básica de Saúde de Pelotas (Projeto: Práticas integrativas e complementares na rede de atenção em
saúde). Código 21524 - A influência da ambiência no acesso à saúde da população LGBTQIAPN+ do município de Pelotas (Projeto: Coletivo Hildete
Bahia: Diversidade e Saúde). Código 21504 - Levantamento de dados sobre os atendimentos da Unidade Cuidativa de Cuidados Paliativos a moradores da
Zona Fragata de Pelotas - Fase 2(Projeto: Liga Acadêmica de Cuidados Paliativos e Tanatologia - LACPATA). Código 21534 - A criação de cenas teatrais
(Projeto: A pesquisa no LADRA - Laboratório de dramaturgia da UFPel). Código 21608 - Quitosana como suporte para sólidos, síntese e aplicações
(Projeto: Biomateriais macromoleculares: síntese, caracterização e aplicação). Código 20335 - Análise bibliográfica e bibliométrica sobre a indústria
pesqueira marítima no espaço do PEM do Brasil. (Projeto: Centro de Estudos Estratégicos e Planejamento Espacial Marinho). Código 21393 - Modelagem
geoquímica dos riolitos pós-colisionais da Formação Acampamento Velho (Projeto: Geoquímica e Petrologia aplicadas à evolução crustal e metalogênese).
Código 11862 - Identificação feições erosivas (Projeto: Mapeamento de solos e diagnóstico ambiental do alto curso do arroio quilombo: conexão entre a
academia e o produtor rural para a adoção de boas práticas de uso e manejo das terras). Programa de Extensão: 396 - (Em/n) Frente. Projeto de Extensão
(21): Código 6255 - PRALER – Práticas de Leitura, Escrita e Reescrita na escola. Código 6181 - AUCS no HE-UFPel – Hospital Escola da UFPel.
Código 6208 - Disseminação de Segurança e Saúde do Trabalho para a comunidade. Código 6223 - Tempos e espaços na educação de surdos. Código
6270 - Arduinos: Ciência e Tecnologia na palma da mão. Código 6338 - Contratualização de serviços de saúde FaMed com o SUS. Código 6176 - Projeto
Integrado do Centro Agropecuário da Palma. Código 6333 - Infâncias: vivências e escutas. Código 6129 - Comunicar: Dialogando com o presente,
construindo o futuro. Código 6141 - Assessoria de Identidade e qualidade na produção de Doces tradicionais de Pelotas. Código 6171 - Planejamento em
Prótese Parcial – PLANPROS. Código 6299 - Multiações patrimoniais no Museu do Doce – Edição 2023. Código 6140 - 11º Encontro Escravidão e
Liberdade no Brasil Meridional. Código 6335 - Desenvolvimento de processos geradores de proteção e transferência de tecnologia. Código 6241 -
Planejamento Urbano na Capilha, Rio Grande, RS. Código 6325 - AEE no contexto da Educação Infantil. Código 6259 - Castração em cães e gatos.
Código 6063 - Cocriação de soluções para problemas socioambientais. Código 6244 - Vivências de enfermagem no Sistema Único de Saúde. Código
6233 - Vulnerabilidade e Saúde mental: Estratégia de cuidado com atividades grupais na atenção primária em saúde. Código 6229 - Atendimento médico
veterinário no hospital de clínicas veterinárias da UFPel. Projetos de Ensino (11): Código 6258 - “O Natal nos une” organização do evento. Código 6251
- Formação e qualificação de recursos humanos para atuação nas distintas interfaces relacionadas ao bem-estar de fauna silvestre brasileira e exótica no
NURFS-CETAS/UFPEL. Código 6278 - Ensino de teorias da comunicação. Código 6098 - Semana acadêmica da Engenharia Agrícola. Código 6114 -
Softwares livres para o ensino e aprendizagem das disciplinas básicas de Matemática dos cursos de Engenharia. Código 6136 - A escrita técnico-científica
aplicada as ciências exatas e da terra. Código 5967 - Ensino de Perfuração. Código 2683 - Morfologia Humana Básica – aproximando os conhecimentos.
Código 6261 - Mini-curso: Explorando metodologias criativas nas ciências sociais. Código 6238 - Qual é a minha raça UFPel? Código 5821 - UFPel –
Structural Toolbox- Software Didático para Análise e Dimensionamento de Estruturas. Projetos de Pesquisa (37): Código 6269 - TransMachado: políticas
de intertextualidade e relações "palimpsestuosas" nas adaptações, transposições e apropriações da obra machadiana. Código 5958 - Avaliação de
desfechos bucais por meio de scanner intraoral: validação em uma coorte de nascimentos. Código 5958 - Desempenho clínico e funcional de próteses
totais fixas implanto retidas na maxila pelo protocolo All-on-4 (Neoarch): estudo clínico intervencional de acompanhamento longitudinal. Código 6144 -
Estudos na atenção à saúde das mulheres, crianças e adolescentes. Código 6260 - Ressignificando a economia: produção, consumo e mercados locais
(pesquisa). Código 6260 - Inter-relações entre sibilância, função pulmonar e alergias e seu papel na saúde do sono: uma avaliação da adolescência até o
início da vida adulta. Código 6288 - Consumo de alimentos ultraprocessados e gordura corporal na primeira infância: Coorte de Nascimentos de 2015.
Código 6300 - Memórias do trabalho na produção doceira de Pelotas e região. Código 6173 - Suplementos e bioprodutos derivados de fontes alternativas
para o bem-estar animal: Um projeto de inovação tecnológica. Código 6236 - Mecanismos e efeitos da aquisição de memória em plantas cultivadas
submetidas a estímulos de temperatura e seca.  Código 6314 - Agentes patogênicos causadores de doenças reprodutivas e medidas de biosseguridade em
rebanhos leiteiros no Rio Grande do Sul.Código 6204 - Estudo retrospectivo da casuística de recebimento de animais silvestres no NURFS/Cetas UFPel.
Código 6311 - Comparação entre os diluentes TRIS-GEMA e TRIS-PLASMA e o efeito dos aditivos mel de abelha e epididimossomas para refrigeração e
congelamento de espermatozoides e tecido testicular de gatos. Código 6310 - Criopreservação de tecido testicular de cães domésticos (Canis familiaris).
Código 6291 - Desenvolvimento de uma vacina contra a Ceratoconjuntivite Infecciosa Bovina. Código 6281 - Microrganismos isolados no setor de pós-



operatório de pequenos animais do Hospital de Clínicas Veterinárias da UFPel. Código 6250 - Perfil metabólico, condição corporal e avaliação
radiográfica de cavalos Crioulos finalistas do ciclo funcional e morfológico do Freio de Ouro. Código 6246 - Anatomia e bloqueio anestésico do plexo
braquial em aves de rapina. Código 6203 - Monitoramento do espectro de RF no Rio Grande do Sul. Código 5387 - Deriva simulada de herbicidas e
mitigação de danos em citros. Código 5417 - Avaliação da qualidade do leite de vacas com histórico de células somáticas. Código 6292 - As mudanças no
ensino relacionadas à pandemia e a oferta de uma disciplina específica influenciam a autopercepção de confiança de acadêmicos de Odontologia frente à
pacientes com DTM? Código 6293 - Web app para estudo dos aspectos imaginológicos das lesões ósseas do complexo bucomaxilofacial. Código 6294 -
Aparelhos de Raios-X Portáteis: Permitidos ou não? Código 6306 - Canalis sinuosus - Relevância clínica desta variação anatômica neurovascular. Código
6151 - A formação das dunas barcanas do Planeta Marte. Código 6347 - Influência do uso de mídias sociais na formação de acadêmicos do Curso de
Nutrição. Código 6272 - Consumo alimentar e saúde bucal em adultos e idosos: Pesquisa Nacional de Saúde. Código 6334 - Projeto de colaboração
técnica - Carcinogênese oral: influência de fibroblastos senescentes no processo de invasão e avaliação biológica de fármacos senolíticos. Código 5851 -
Cartografias negras e quilombolas no Rio Grande do Sul. Código 6329 - Trabalho e Trabalhadoras: trajetórias profissionais e projetos de aposentadoria.
Código 6163 - O Direito Privado na Contemporaneidade: novas tecnologias e vulnerabilidades sociais. Código 6364 - A natureza americana, por seus
usos e percepções: Ciência e História em obras manuscritas e impressas de Botânica Médica e História Natural (América meridional, século XVIII).
Código 5847 - Documentação Científica de Bens Culturais. Código 6297 - Espalhamento de pósitrons e elétrons por átomos e moléculas. Código 5264 -
Percepção dos diferentes atores envolvidos para o desenvolvimento de diretrizes para prática clínica em odontologia. Código 6368 - Sustentabilidade do
patrimônio industrial na Microrregião de Pelotas/RS. Item 13. PROCESSOS APROVADOS AD REFERENDUM. Todos os processos tiveram o parecer
favorável da presidenta homologado. Proc. nº 23110.035309/2019-97 - Curso de Matemática (Noturno) / IFM - Projeto Pedagógico do Curso de
Matemática (Noturno) – atualização do texto. Proc. nº 23110.050575/2022-45 -  Curso de Engenharia da Computação / CDTEC - Solicitação de
jubilamento de aluno  do Curso de Engenharia da Computação. Proc. nº 23110.050372/2022-59 – Acadêmica / CENG - Pedido de oferta da disciplina de
Processamento Digital de Sinais – discente do Curso de Engenharia Eletrônica. Proc. nº 23110.050002/2022-11 – Acadêmica / CENG - Pedido de oferta
da disciplina de Cubagem e Avaliação de Jazidas Minerais, em Regime Concentrado – discente do Curso de Engenharia Geológica. Proc. nº
23110.001539/2023-39 – Acadêmica / CENG - Pedido de Reavaliação de Projeto – discente do Curso de Engenharia Civil. Proc. nº 23110.048635/2022-
60 – Acadêmica / CLC - Pedido de oferta da disciplina de Literaturas de Língua Inglesa II, em regime concentrado – discente do Curso de Letras –
Português e Inglês. Proc. nº 23110.000437/2023-04 – Acadêmica / CRA - Pedido de retorno do vínculo – via SISU. Proc. nº 23110.043297/2022-70 –
Acadêmica / FAMED - Pedido de oferta da disciplina de Farmacologia Clínica, em regime concentrado – discentes do Curso de Medicina . Proc. nº
23110.051015/2022-16 – Acadêmica / FAMED - Pedido de matricula em disciplinas – discente do Curso de Medicina. Proc. nº 23110.000232/2023-11 -
Curso de Terapia Ocupacional / FAMED - Pedido de oferta, em Regime Concentrado, das disciplinas de “Ética e Bioética” e de “Intervenções da Terapia
Ocupacional em Saúde Mental e Reabilitação Psicossocial’’. Proc. nº 23110.047865/2022-10 – Acadêmica / FD - Pedido de oferta de disciplinas em
regime concentrado, para discente do Curso de Direito. Proc. nº 23110.047882/2022-49 – Acadêmica / FN - Pedido para realização de Prova de
Proficiência por Extraordinário Saber – discente do Curso de Gastronomia. Proc. nº 23110.051649/2022-61 – Acadêmica / IB - Pedido de oferta da
disciplina de TCC II e à quebra do pré-requisito para cursar a disciplina de TCC III – discente do Curso de Ciências Biológicas- Licenciatura. Proc. nº
23110.001327/2023-51 – Acadêmica / IB - Pedido de oferta da disciplina de Estágio Profissionalizante III – semestre letivo de 2022/2 – discente do Curso
de Ciências Biológicas . Proc. nº 23110.050000/2022-22 - Curso de História / ICH - Pedido de realização de matrícula na disciplina de Oficina Temática
de Ensino de História II, para alunas do Curso de História. Proc. nº 23110.048763/2022-11 – Externa / NRD/FAMED - Pedido de Revalidação de
Diploma Médico Expedido por Instituições de Educação Superior Estrangeira (REVALIDA). Proc. nº 23110.043601/2022-89 – Externa / NRD/FAMED -
Pedido de Revalidação de Diploma Médico Expedido por Instituições de Educação Superior Estrangeira (REVALIDA). Proc. nº 23110.040235/2022-14 –
Acadêmica / SAI - Pedido de reopção compulsória, do curso de Graduação em Química  para o curso de Graduação em História. Proc. nº
23110.002105/2023-56 – Acadêmica / CA - Pedido de oferta da disciplina ‘’Projeto de Embalagem’’, em regime concentrado – discente formanda do
Curso de Design Gráfico. Proc. nº 23110.001779/2023-33 – Acadêmica / FAEM - Pedido de oferta da disciplina de Horticultura Geral – discente do Curso
de Agronomia. Proc. nº 23110.050945/2022-44 – Acadêmica / CENG - Pedido de quebra de pré-requisito da disciplina de Trabalho de Conclusão de
Curso I – discente do Curso de Engenharia de Produção. Proc. nº 23110.050875/2022-24 – Acadêmica / CENG - Pedido de quebra de pré-requisito da
disciplina de Estatística Aplicada – discente do Curso de Engenharia de Produção. Proc. nº 23110.050071/2022-25 – Acadêmica / CENG - Pedido de
quebra de pré-requisito da disciplina de Ciência dos Materiais – discente do Curso de Engenharia Civil. Proc. nº 23110.050957/2022-79 – Acadêmica –
FAEM - Pedido de quebra de pré-requisito das disciplinas de Controle de Doenças e  Fruticultura – discente do Curso de Agronomia. Proc. nº
23110.050929/2022-51 – Acadêmica / FAEM - Pedido de quebra de pré-requisito da disciplina de Hidrologia – discente do Curso de Agronomia. Proc. nº
23110.051025/2022-43 – Acadêmica / FAEM - Pedido de quebra de pré-requisito das disciplinas de Floricultura e Plantas Ornamentais e  de Fruticultura –
discente do Curso de Agronomia. Proc. nº 23110.051024/2022-07 – Acadêmica / FAEM - Pedido de quebra de pré-requisito da disciplina de Horticultura
Geral – discente do Curso de Agronomia. Proc. nº 23110.049389/2022-63 – Acadêmica / FAMED - Pedido de quebra de pré-requisito das disciplinas de
Clínica Cirúrgica e de  Clínica Médica I – discente do Curso de Medicina. Proc. nº 23110.049784/2022-46 – Acadêmica / FN - Pedido de quebra de pré-
requisito da disciplina de Estágio em Adm. De Serv. De Alimentação – discente do Curso de Nutrição. Proc. nº 23110.049890/2022-20 – Acadêmica / FN
- Pedido de quebra de pré-requisito da disciplina de Estágio em Nutrição e Saúde Pública – discente do Curso de Nutrição. Proc. nº 23110.049788/2022-
24 – Acadêmica / FN - Pedido de quebra de pré-requisito da disciplina de Estágio em Nutrição e Saúde Pública – discente do Curso de Nutrição. Proc. nº
23110.049618/2022-40 – Acadêmica / FN - Pedido de quebra de pré-requisito da disciplina de Estágio em Nutrição e Saúde Pública – discente do Curso
de Nutrição. Proc. nº 23110.046743/2022-06 – Acadêmica / FN - Pedido de quebra de pré-requisito da disciplina de Estágio em Coletividade Enferma –
discente do Curso de Nutrição. Proc. nº 23110.049886/2022-61 – Acadêmica – FN - Pedido de quebra de pré-requisito da disciplina de Estágio em
Nutrição e Saúde Pública – discente do Curso de Nutrição. Proc. nº 23110.049592/2022-30 – Acadêmica / FN - Pedido de quebra de pré-requisito da
disciplina de Estágio em Coletividade Enferma – discente do Curso de Nutrição. Proc. nº 23110.047780/2022-23 – Acadêmica / FN - Pedido de quebra de
pré-requisito da disciplina de Estágio em Coletividade Enferma – discente do Curso de Nutrição. Proc. nº 23110.049488/2022-45 – Acadêmica / FN -
Pedido de quebra de pré-requisito da disciplina de Estágio em Coletividade Enferma – discente do Curso de Nutrição. Proc. nº 23110.049664/2022-49 –
Acadêmica / FN - Pedido de quebra de pré-requisito da disciplina de Estágio em Coletividade Enferma/Estágio em Administração de Serviços – discente
do Curso de Nutrição. Proc. nº 23110.049955/2022-37 – Acadêmica / FN - Pedido de quebra de pré-requisito da disciplina de Estágio em Nutrição e
Saúde Pública – discente do Curso de Nutrição. Proc. nº 23110.049643/2022-23 – Acadêmica / FN - Pedido de quebra de pré-requisito da disciplina
de em Coletividade Enferma – discente do Curso de Nutrição (FAVORÁVEL) / Pedido de revisão (Desfavorável). Proc. nº 23110.049778/2022-99 –
Acadêmica / FN - Pedido de quebra de pré-requisito da disciplina de Estágio em Coletividade Enferma – discente do Curso de Nutrição. Proc. nº
23110.049761/2022-31 – Acadêmica / FN - Pedido de quebra de pré-requisito da disciplina de Estágio em Coletividade Enferma – discente do Curso de
Nutrição. Proc. nº 23110.050243/2022-61 – Acadêmica / FN - Pedido de quebra de pré-requisito da disciplina de Estágio em Coletividade Enferma –
discente do Curso de Nutrição. Proc. nº 23110.031124/2022-17 - Curso de Teatro – Licenciatura / CA - Resultado Final do Concurso Público para Carreira
do Magistério Superior da UFPel, Edital CAP nº 018/2022 – Área:  Interpretação Teatral: Práticas Performativas e Relações Étnico-Raciais. Proc. nº
23110.031493/2022-00 -  Departamento de Ciências Sociais Agrárias / FAEM - Resultado Final do Concurso Público para Carreira do Magistério Superior
da UFPel, Edital CAP nº 017/2022 – Área: Extensão Rural ou Sociologia Rural. Proc. nº 23110.026632/2022-75 – PRPPG - Resultado Final do Processo
Seletivo para Professor Visitante – PPG em Bioquímica e Bioprospecção. Proc. nº 23110.018215/2022-59 – PRPPG - Resultado Final do Processo
Seletivo para Professor Visitante – PPG em Filosofia. Proc. nº 23110.048103/2022-22 – ESEF - Solicitação de Prorrogação do Projeto de Ensino: 5376 –
Fisioterapia nos Cuidados Primários de Saúde. Proc. nº 23110.049301/2022-11 – FAMED - Relatório Final do Projeto de Ensino: 4246 – Hecceidades.
Proc. nº 23110.049252/2022-17 – FAMED - Solicitação de Prorrogação do Projeto de Ensino: 3107 – LABOHETEC – Laboratório de Estudos da
Ocupação Humana e Tecnologia. Código 6319 - Projeto Unificado – Projeto de Extensão: Curso de Aperfeiçoamento em Intervenção Precoce na Infância.
Código 6053 - Projeto Unificado – Projeto de Extensão: Do Canteiro ao Prato. Código 6253 - Projeto Unificado – Projeto de Extensão: Ensino de História
e Educação: articulações para a formação de professores/as. Código 21464 - Projeto Unificado – Ação de Extensão: Avendano Jr. A Tradição do Choro em
Pelotas (Projeto: Núcleo de Música Popular (NUMP) – FASE III). Código 21277 - Projeto Unificado – Ação de Extensão: AGIMOS - Agência de
Indústria Criativa e Mobilização Social (Projeto: Produção e Políticas Culturais: Formulação e Acompanhamento do Plano de Cultura de Pelotas). Proc.
nº 23110.000421/2023-93 – CCSO - Pedido de aproveitamento de candidato aprovado em Processo Seletivo para Contratação de Professor Substituto –
Área: Turismo – Processo 23110.027431/2021-12 – Edital 19/2021 – Vaga: Afastamento para realizar Pós-Doutorado. Proc. nº 23110.000464/2023-79 –
CCSO - Pedido de aproveitamento de candidato aprovado em Processo Seletivo para Contratação de Professor Substituto – Área: Ciências Sociais
Aplicadas: Direito – Processo 23110.033249/2020-10 – Edital 01/2021 – Vaga: Afastamento para realizar Doutorado. Proc. nº 23110.046816/2022-51 –
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ESEF -Pedido de aproveitamento de candidato aprovado em Processo Seletivo para Contratação de Professor Substituto – Área: Cariologia –
Processo 23110.042059/2021-66 – Edital 04/2022 – Vaga: Licença para Tratar de Interesses Particulares. Proc. nº 23110.001558/2023-65 - Departamento
de Nutrição / FN - Pedido de aproveitamento de candidato aprovado em Processo Seletivo para Contratação de Professor Substituto – Área: Cariologia –
Processo 23110.004097/2022-00 – Edital 04/2022 – Vaga: Afastamento para realizar Pós-Doutorado. Proc. nº 23110.047251/2022-20 – FO - Pedido de
aproveitamento de candidato aprovado em Processo Seletivo para Contratação de Professor Substituto – Área: Cariologia – Processo 23110.032614/2020-
61 – Edital 01/2021 – Vaga: Licença para Tratar de Interesses Particulares. Proc. nº 23110.047254/2022-63 – COCEPE - Concessão extemporânea e
excepcional do prazo, para candidato de Concurso Público para o Magistério Superior, para eventual recurso. Proc. nº 23110.033243/2022-04 - Primeiro
Departamento / FD - Abertura de Edital de Concurso Público para a Carreira do Magistério Superior – Área: Direito Público/Direito Processual –
Vaga: Aposentadoria. Proc. nº 23110.022181/2022-05 - Departamento de Medicina Social  / FAMED - Reabertura de Edital de Concurso Público para a
Carreira do Magistério Superior – Área: Atenção Básica à Saúde. Proc. nº 23110.021843/2022-11 - Departamento de Medicina Especializada / FAMED -
Reabertura de Edital de Concurso Público para a Carreira do Magistério Superior – Área: Neurologia OU Neurocirurgia. Proc. nº 23110.030632/2022-70 -
Curso de Letras LIBRAS/Literatura Surda / CLC - Reabertura de Edital de Concurso Público para a Carreira do Magistério Superior – Área: Linguística:
Linguística Aplicada: Linguística e Libras. Proc. nº 23110.038978/2022-16 - Curso de Jornalismo / CA - Pedido de alteração - Concurso Público para
Carreira Magistério Superior da UFPel, Edital CAP nº 06/2023 – Área:  Comunicação – Edital 06/2023 - Inclusão das áreas de Doutorado
em Jornalismo OU Letras OU Comunicação e Semiótica. Proc. nº 23110.049041/2022-76 – Acadêmica / CENG - Pedido de oferta da disciplina de
Controle Moderno – discentes do Curso de Engenharia de Controle e Automação. Proc. nº 23110.048337/2022-70 – Acadêmica / FAMED - Pedido de
oferta das disciplinas de Patologia Geral e de Farmacologia I, em  regime concentrado – discente do Curso de Medicina. Proc. nº 23110.048335/2022-81 –
Acadêmica / FAMED - Pedido de oferta da disciplina de Epidemiologia, em  regime concentrado – discentes do Curso de Medicina. Proc. nº
23110.050436/2022-11 – Acadêmica / FAMED - Pedido de anulação do processo de Revisão de Desempenho Acadêmico – discente do Curso de
Medicina. O aluno fez recurso à avaliação de duas disciplinas. Apenas uma teve verificação. Não obteve resposta da outra disciplina solicitada. O
COCEPE homologou o primeiro ad referendum. O processo retornou à CG, para analisar a reconsideração do aluno. Proc. nº 23110.050429/2022-10 –
Acadêmica / FO - Pedido de oferta da disciplina de Unidade de Prótese Dentária III  – discente do Curso de Odontologia. Proc. nº 23110.050850/2022-21
– Acadêmica  / CA - Pedido de quebra de pré-requisito – discente do Curso de Dança – Licenciatura. Proc. nº 23110.050973/2022-61 – Acadêmica /
CENG - Pedido de quebra de pré-requisito – discente do Curso de Engenharia de Produção. Proc. nº 23110.050969/2022-01 – Acadêmica / CENG -
Pedido de quebra de pré-requisito – discente do Curso de Engenharia de Produção. Proc. nº 23110.050462/2022-40 – Acadêmica / CENG - Pedido de
quebra de pré-requisito – discente do Curso de Engenharia Civil. Proc. nº 23110.051555/2022-91 – Acadêmica / FAE - Pedido de quebra de pré-requisito
– discentes do Curso de Pedagogia (noturno). Proc. nº 23110.051567/2022-16 – Acadêmica / FAE - Pedido de quebra de pré-requisito – discentes
do Curso de Pedagogia. Proc. nº 23110.050844/2022-73 – Acadêmica / FAEM - Pedido de quebra de pré-requisito – discente do Curso de Agronomia.
Proc. nº 23110.050713/2022-96 – Acadêmica / FAEM - Pedido de quebra de pré-requisito – discente do Curso de Agronomia. Proc. nº
23110.050713/2022-96 – Acadêmica / FAEM - Pedido de quebra de pré-requisito – discente do Curso de Agronomia. Proc. nº 23110.051017/2022-05 -
Acadêmica / FAMED - Pedido de oferta de disciplina – discente do Curso de Medicina; Pedido de quebra de pré-requisito – discente do Curso de
Medicina. Proc. nº 23110.046247/2022-44 – Acadêmica – FN - Pedido de quebra de pré-requisito – discente do Curso de Nutrição.  Proc. nº
23110.046623/2022-09 – Acadêmica – FN - Pedido de quebra de pré-requisito – discente do Curso de Nutrição. Proc. nº 23110.050208/2022-
41 - Acadêmica – FN - Pedido de quebra de pré-requisito – discente do Curso de Nutrição. Proc. nº 23110.049628/2022-85 – Acadêmica – FN - Pedido de
quebra de pré-requisito – discente do Curso de Nutrição. Proc. nº 23110.050545/2022-39 – Acadêmica – FN - Pedido de quebra de pré-requisito –
discente do Curso de Nutrição. Proc. nº 23110.049529/2022-01 – Acadêmica – FN - Pedido de quebra de pré-requisito – discente do Curso de Nutrição.
Proc. nº 23110.049522/2022-81 – Acadêmica – FN - Pedido de quebra de pré-requisito – discente do Curso de Nutrição. Proc. nº 23110.049856/2022-55
– Acadêmica – FN - Pedido de quebra de pré-requisito – discente do Curso de Nutrição. Proc. nº 23110.050254/2022-41 – Acadêmica – FN - Pedido de
quebra de pré-requisito – discente do Curso de Nutrição. Proc. nº 23110.049613/2022-17 – Acadêmica – FN - Pedido de quebra de pré-requisito –
discente do Curso de Nutrição. Proc. nº 23110.049614/2022-61 – Acadêmica – FN - Pedido de quebra de pré-requisito – discente do Curso de Nutrição.
Proc. nº 23110.049676/2022-73 – Acadêmica – FN - Pedido de quebra de pré-requisito – discente do Curso de Nutrição. Proc. nº 23110.046620/2022-67
– Acadêmica – FN - Pedido de quebra de pré-requisito – discente do Curso de Nutrição. Proc. nº 23110.049907/2022-49 – Acadêmica – FN - Pedido de
quebra de pré-requisito – discente do Curso de Nutrição. Proc. nº 23110.051387/2022-34  - Acadêmica / FV - Pedido de quebra de pré-requisito – discente
do Curso de Medicina Veterinária. Proc. nº 23110.051358/2022-72 – Acadêmica / FV - Pedido de quebra de pré-requisito – discente do Curso
de Medicina Veterinária. Proc. nº 23110.049035/2022-19 – Acadêmica / CIM - Recurso referente à inscrição no ENADE – discente do Curso de Relações
Internacionais. Proc. nº 23110.000855/2023-93 – Acadêmica / CIM - Pedido de informações referente ao ajuste de matrícula – discente do Curso de
Relações Internacionais. Proc. nº 23110.002704/2023-70 – Externa / FN - Pedido de alteração/impugnação - Concurso Público para Carreira Magistério
Superior da UFPel, Edital CAP nº 06/2023 – Proc. nº 23110.038928/2022-39  Área: Gastronomia / Solicitação de inclusão de área na titulação exigida.
Proc. nº 23110.002169/2023-57 – Externa / FAEM - Pedido de alteração/impugnação - Concurso Público para Carreira Magistério Superior da
UFPel, Edital CAP nº 06/2023 – Proc. nº 23110.038391/2022-15 – Área: Gênese, Morfologia e Classificação dos Solos - Solicitação de inclusão de área
na titulação exigida. Proc. nº 23110.002720/2023-62 – Externa / CENG - Pedido de alteração/impugnação - Concurso Público para Carreira Magistério
Superior da UFPel, Edital CAP nº 06/2023 – Proc. nº 23110.044339/2022-90  - Área: Engenharias I - Solicitação de inclusão de área na titulação exigida.
EXTRA-PAUTA: COMISSÃO DE GRADUAÇÃO – CG: Proc. nº 23110.002255/2023-60 - Pedido de matrícula - disciplina Anatomia I - discente do
Curso de Odontologia. O COCEPE aprovou o Parecer da Comissão de Graduação - CG, exarado no Despacho CG (2040513), sendo
desfavorável ao recurso do discente Francisco Ferreira, referente ao pedido de matrícula para a disciplina de Anatomia I, acompanhando as justificativas
apresentadas pelo Colegiado do Curso de Odontologia, conforme o Despacho CG_Odonto (2028664). Proc. nº 23110.000833/2023-23 - Recurso referente
Aproveitamento de Disciplinas. O COCEPE aprovou o Parecer da Comissão de Graduação - CG, exarado no Despacho CG (2040536), sendo desfavorável
ao recurso do discente Marcos Vieira dos Santos , acompanhando as justificativas apresentadas pelo Colegiado do Curso de Letras - Português e Inglês,
conforme o Despacho CG_LetrasPI (2029822), orientando que o aluno realize o pedido de aproveitamento atentando para os prazos estipulados no
Calendário Acadêmico (10/4/23 a 20/4/23), disponível no link https://wp.ufpel.edu.br/cra/calendarios-academicos/calendario-academico/. Proc. nº
23110.001985/2023-43 - Pedido de Trancamento Geral de Matrícula. O COCEPE aprovou o Parecer da Comissão de Graduação - CG, exarado no
Despacho CG (2040577), sendo favorável ao Trancamento Geral de Matrícula (TGM) solicitado pelo discente Leandro Ortega Dias. Proc. nº
23110.033971/2022-16 - Projeto Pedagógico do Curso de Odontologia - Atualização do texto. O COCEPE aprovou o Parecer da Comissão de Graduação -
CG, exarado no Despacho CG (2027571), sendo favorável às atualizações no texto do Projeto Pedagógico do Curso de Odontologia, da Faculdade de
Odontologia - FO. SOLICITAÇÕES DE ESCLARECIMENTOS REF. CONCURSO PÚBLICO PARA MAGISTÉRIO SUPERIOR - EDITAL CAP nº
17/2022 . Relator NUGEC. Proc. nº 23110.051632/2022-11 - Solicitação de esclarecimentos requerida por candidato ref. Edital CAP nº 17/2022 - Processo
nº 23110.021143/2022-27 - Área: Geografia Física/ICH. O COCEPE onsiderando a solicitação de esclarecimentos (2005805), requerida pelo candidato
Maurício Rizzatti, referente ao Concurso Público para Carreira Magistério Superior da UFPel, Edital CAP nº 17/2022 - Processo nº 23110.021143/2022-27
- Área: Geografia Física/ICH; considerando a manifestação da Chefe do Núcleo de Gerenciamento de Concursos e Vagas(NUGEC), Roselaine Maria
Trens, exarada no Despacho NUGEC (2040715), deliberou ratificar  a manifestação do NUGEC e informar que, no que tange ao Item 5 tais
questionamentos não são de competência deste Conselho Superior devendo ser indicado ao candidato que os encaminhe à Pró-Reitoria de Gestão de
Pessoas, órgão responsável pelas nomeações e gestão das solicitações de aproveitamento de editais. Proc. nº 23110.051559/2022-70 - Solicitação de
esclarecimentos requerida por candidato ref. Edital CAP nº 17/2022 - Processo nº 23110.021143/2022-27 - Área: Taxonomia de Criptógamos/IB. O
COCEPE, considerando solicitação de esclarecimentos (2004512), requerida pela candidata Elaine Cristina Rodrigues Bartozek, referente ao Concurso
Público para Carreira Magistério Superior da UFPel, Edital CAP nº 017/2022 - Proc. nº 23110.022210/2022-21 - Área: Taxonomia de Criptógamos/IB;
considerando a manifestação do Núcleo de Gerenciamento de Concursos e Vagas, exarada no Despacho NUGEC (2038732), deliberou ratificar 
integralmente a manifestação do NUGEC e indeferir o recurso, conforme segue: "Questionamento 1 - Os cronogramas de cada área foram divulgados
pela respectiva Banca, sendo todos as etapas/fases do certame descritos no edital e na Resolução 40 de 2022 do COCEPE. Questionamento 2 - Sim!
Conforme previsto em edital o Resultado Final é composto por 3 listagens de classificação. 9.4.7. A classificação dos candidatos será realizada pela
ordem decrescente da nota obtida, elucidando que: a) o Edital de homologação do resultado final deste certame será composto por 3 (três) listagens:
classificação ampla concorrência por cargo/área; classificação geral de candidatos negros e classificação geral de candidatos PCD; b) o candidato
SOMENTE concorrerá ao cargo/área para qual realizou a inscrição; c) a nomeação dar-se-á no modo previsto pelo item 11 deste edital, observado o
quantitativo de vagas por cargo/área, sendo nomeado o melhor classificado dentre as vagas, respeitadas as reservas de vagas para candidatos PCD e
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para Cotista Racial por Edital, desde que tenham cotistas aprovados e observado o subitem 11.15 deste edital; Questionamento 3 - A ordem nomeação
dar-se-á como previsto em edital,  11.12. A ocupação das vagas destinadas à cota racial-CR, prevista no subitem 11.6, dar-se-á de tal modo que o
primeiro classificado por ordem decrescente, da lista geral de candidatos negros - LGCN, será nomeado a ocupar a vaga prevista no seu Cargo, desde
que tenha sido aprovado, observando o quantitativo da Tabela III deste edital e a distribuição da Tabela IV. Nesse caso, o candidato CR terá prioridade
na ocupação da vaga do respectivo Cargo em detrimento do candidato classificado na modalidade de Ampla Concorrência. A referida listagem geral de
candidatos CR será ordenada de forma decrescente, conforme subitem 11.15. 11.13. A ocupação das vagas destinadas para PCD, prevista no subitem
11.6, dar-se-á de tal modo que o primeiro classificado por ordem decrescente, da lista geral de candidatos com deficiência - LGCCD, será nomeado a
ocupar a vaga prevista no seu cargo, desde que tenha sido aprovado, observando o quantitativo da Tabela III deste edital e a distribuição da Tabela IV.
Nesse caso, o candidato PCD terá prioridade na ocupação da vaga do respectivo cargo em detrimento aos candidatos classificados na modalidade de
Ampla Concorrência. A referida listagem geral de candidatos PCD será ordenada de forma decrescente, conforme subitem 11.15.  11.14. Observados os
critérios de alternância e proporcionalidade, o candidato PCD será nomeado após a nomeação do primeiro candidato CR. 11.15. A ordem de
classificação dos candidatos cotistas nas listagens, LGCN e LGCCD, considerará o candidato com melhor aproveitamento em seu respectivo cargo. Para
tal, será observado o percentual de aproveitamento do candidato cotista em relação à média das notas finais no respectivo cargo, ou seja, quanto melhor
for a nota do cotista em relação a referida média de seu cargo, melhor será a classificação do cotista na lista geral LGCN ou LGCCD. Questionamento
4.1 - Primeiramente, cabe destacar que o subitem  9.2.1. Para fins de classificação a Nota final do candidato poderá ser inferior a 7,00, aplica-se A
TODOS os candidatos, não somente aos candidatos cotista. No entanto, refirmo que após a realização da prova escrita somente as 10 melhores notas, por
vaga na área, da Ampla Concorrência prosseguiram para as demais etapas, sendo garantido aos candidatos cotistas a participação nas próximas etapas
do certame, principalmente por não existir nota de corte na prova escrita. Destaca-se, como explicitado no questionamento 2 da candidata, que os
candidatos cotistas concorrem entre si, não somente na própria área mas também com candidatos cotistas das outras áreas do certame. 4.2 - Quanto a
aplicação de critérios compensatórios, cabe destacar que somente são/foram aplicados caso o candidato não tenha atingido a nota máxima prevista na
tabela de Títulos, tais critérios visam a equidade, ou seja, a igualdade entre os desiguais, tais critérios já estavam previstos em edital e não foram
questionados no período reservado para alteração e/ou impugnação do edital. Questionamento 5 - Os resultados preliminares foram divulgados pelas
respectivas bancas examinadoras na Sessão de apuração dos resultados." Proc. nº 23110.001191/2023-80 - Solicitação de esclarecimentos requerida por
candidato ref. Edital CAP nº 20/2022 - Processo nº 23110.003341/2022-17 - Área: Prática Artístico-Pedagógica em Danças Afro-Brasileiras/CA. O
COCEPE, considerando recurso interposto pelo candidato Genilson Leite da Silva (2014780), referente ao Processo Seletivo Simplificado, Edital CAP nº
020/2022 - Proc. nº 23110.003341/2022-17 - Área: Prática Artístico-Pedagógica em Danças Afro-Brasileiras, onde questiona a ausência do seu nome na
publicação do resultado final; considerando a manifestação Núcleo de Gerenciamento de Concursos e Vagas, exarada no Despacho NUGEC (2040777),
deliberou ratificar  a manifestação do NUGEC e  indeferir o recurso do candidato, visto que a não homologação do candidato não está vinculada a sua nota
do Exame de Títulos, e sim, a sua classificação final no certame e à previsão do item 9.1 do Edital, onde: 9.1. Serão considerados aprovados e
classificados neste concurso, os candidatos que obtiverem as notas mínimas previstas no item 6.7 deste Edital, e classificados no limite disposto nos
termos do Art. 39 do Decreto nº 9.739/19, Anexo II, por cargo, conforme segue na Tabela III abaixo: Quantidade de vagas previstas por cargo: 1 – Ampla
concorrência_ 3; Cota racial – 1; Pessoa com Deficiência – 1; Total: 5. Quantidade de vagas previstas por cargo: 2 – Ampla concorrência - 6; Cota racial –
2; Pessoa com Deficiência – 1; Total: 9. RECURSOS contra o RESULTADO FINAL - CONCURSO PÚBLICO PARA CARREIRA MAGISTÉRIO
SUPERIOR - EDITAL CAP Nº 17/202. Relatora PROF.ª AIRI. Proc. nº 23110.050629/2022-72 - FO - Recurso interposto pela candidata Maraisa Greggio
Delboni , ref. Edital CAP nº 17/2022 - Proc. nº 23110.020971/2022-48 - Área: Endodontia. A relatora, conselheira Airi, explicou que a candidata fez várias
alegações em elação à Banca. Muito genérica. A Banca respondeu. A candidata dizia que a Banca havia sido submetida a horas excessivas de trabalho. A
relatora contabilizou as horas trabalhadas pela Banca. Como não havia informação da hora de término da prova de títulos, a relatora foi parcialmente
desfavorável ao recurso e solicitou à Banca a apresentação do horário do término da prova de títulos. O COCEPE, considerando o recurso interposto pela
candidata Maraisa Greggio Delboni , referente ao Concurso Público para Carreira Magistério Superior da UFPel, Edital CAP nº 17/2022 - Proc. nº
23110.020971/2022-48 - Área: Endodontia, onde solicita revisão no julgamento do Exame de Títulos; considerando a manifestação da Banca
Examinadora, conforme Anexo (2019123); considerando o Parecer da Relatora Conselheira Prof.ª Airi Macias Sacco, Representante da Área de Ciências
da Saúde e Biológicas  neste Conselho, conforme exarado no  Despacho CODIn (2040021), deliberou, retornar o processo à Banca Examinadora, para que
informe o horário no qual terminaram os trabalhos no dia 10 de novembro de 2022, bem como os eventuais períodos de intervalo que tenham ocorrido
após às 19h. Solicitou o retorno até às 12h do dia 15/02/2023. Processo encaminhado ao Departamento de Semiologia e Clínica/FO, para providenciar
manifestação junto à Banca Examinadora, quanto à deliberação deste Conselho, com retorno até o dia 15/02/2023. PROCESSOS APROVADOS AD
REFERENDUM: Proc. nº 23110.002187/2023-39 - Recurso referente ao pedido de alteração na titulação exigida no Processo nº 23110.038993/2022-64 -
Área: Anatomia Humana. A presidente do COCEPE, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, examinando os autos do Processo em epígrafe,
indefere, ad referendum deste Conselho, em 06 de fevereiro de 2023, a solicitação de Impugnação/Alteração (2031875) do Edital CAP nº 006/2023 -
Concurso Público para o Magistério Superior, interposta Rayane Bartira Silva do Nascimento Mendonça, referente à titulação exigida no Processo nº
23110.038993/2022-64 - Área: Anatomia Humana, baseando-se na manifestação do Departamento de Morfologia/IB, exarada no Despacho DM
(2037775). O Conselho homologou o parecer exarado pela senhora presidenta. Sem mais manifestações, a senhora presidenta agradeceu a presença de
todos e encerrou a reunião às doze horas e trinta e oito 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 02/03/2023, às 13:59, 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 03/03/2023, às 13:34, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2068876 e o código CRC 74F420CF.

Referência: Processo nº 23110.003786/2023-70 SEI nº 2068876
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