MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS

ATA DA SEXAGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E CULTURA DA UFGD

1 Aos vinte e três dias do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, às treze horas e trinta
2 minutos, nas dependências da Universidade Federal da Grande Dourados, Cine Auditório
3 da Unidade I, sob a presidência do Excelentíssimo Vice-Reitor, Professor Marcio Eduardo
4 de Barros, em atendimento à Convocação n 04/2016, reuniram-se os seguintes
5 conselheiros: Prof. Caio Luis Chiariello – Pró-Reitor de Gestão de Pessoas; Prof.ª Kely de
6 Picoli Souza – Pró-Reitora de Ensino de Pós-Graduação e Pesquisa; T.A. Cristiane Stolte 7 Pró-Reitora de Avaliação Institucional e Planejamento em exercício; Prof. Pablo Christiano
8 Barboza Lollo – Pró-reitor de Assuntos Comunitários e Estudantis, T.A. Vagno Nunes de
9 Oliveira – Pró-Reitor de Administração em exercício; Profª. Paula Pinheiro Padovese Peixoto
10 – Pró-Reitora de Ensino de Graduação; Profª. Juliana Rosa Carrijo Mauad – Pró-Reitora de
11 Extensão e Cultura; Prof. Fabio Juliano Negrão, Prof. Marcio da Silva Figueiredo e Prof.
12 Rodrigo Matheus Pereira - representantes dos docentes; Prof. Fernando Augusto Alves
13 Mendes, Profª. Giselle Cristina Martins Real, Prof. Walter Roberto Marschener e Profª.
14 Rita de Cássia Bertolo Martins – representantes da Câmara de Ensino de Graduação; Prof.
15 Claudio Teodoro de Carvalho, Prof. Julio Henrique Rosa Croda e Profª. Rosilda Mara
16 Mussury Franco da Silva – representantes da Câmara de Ensino de Pós-Graduação e Pesquisa;
17 Profª. Rosemeire Messa de Souza Nogueira e Profª. Emília Alonso Balthazar –
18 representantes da Câmara de Extensão e Cultura; T.A. Bruno Cezar Alvaro Pontin e T.A.
19 Eduardo Barbosa Lenzi – representante dos técnicos administrativos. Não houve representação
20 discente, considerando que venceu o mandato dos representantes e não foram indicados novos
21 representantes pelo DCE. Faltaram e justificaram ausência os seguintes conselheiros: Profª.
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22 Jaqueline Severino da Costa, Prof. Lino Sanabria, Prof. Jorge Wilson Cortez, Profª. Rosenilda
23 Marques Felipe e Profª. Thaise da Silva. O presidente em exercício declarou aberta a reunião,
24 passando ao primeiro assunto da pauta. 1. Resolução nº 089/2016 emitida ad referendum –
25 transfere a data da reunião ordinária do mês de maio: Em apreciação. Homologada
26 conforme Resolução nº 097/2016/CEPEC. 2. Posse de Conselheiro: Foram empossadas as
27 seguintes conselheiras: Professora Juliana Rosa Carrijo Mauad – Pró-Reitora de Extensão e
28 Cultura, e a professora Emília Alonso Balthazar – representante da Câmara de Extensão e
29 Cultura. 3. Ata da 60ª Reunião Ordinária: Em apreciação. Não havendo discussão, a ata foi
30 colocada em votação. Aprovada. 4. Expediente: Não houve assuntos. 5. Resoluções emitidas
31 ad referendum: Em apreciação. a) Resolução nº 087/2016 – referente a aprovação da oferta das
32 disciplinas “Direito Processual Civil V”, 72h (cód. 06150002172), e “Direito Processual do
33 Trabalho”, 72h (cód. 06150002105), para o Curso de Direito/FADIR, em período letivo especial
34 de verão. Em votação. Homologada conforme Resolução nº 097/2016/CEPEC; b) Resolução nº
35 088/2016 – referente a aprovação da oferta de disciplinas em período letivo especial de verão,
36 conforme segue: “Metabolismo e Desenvolvimento de Plantas / 72h” para o curso de
37 Agronomia/FCA; “Manejo de Recursos Naturais Renováveis / 72h” para o curso de
38 Agronomia/FCA; “Manejo e Conservação do Solo / 72h” para o curso de Agronomia/FCA;
39 “Morfologia e Gênese do Solo / 72h” para o curso de Agronomia/FCA; “Topografia e Geodésia
40 Aplicada II / 72h” para o curso de Agronomia/FCA; “Geoprocessamento e Agricultura de
41 Precisão / 72h” para o curso de Agronomia/FCA; “Projetos Industriais II / 72h” para o curso de
42 Engenharia de Produção/FAEN; “Fisiologia Humana e do Exercício / 90h” para o curso de
43 Educação Física/FAED; “Ética Profissional I / 72h” para o curso de Direito/FADIR;
44 “Matemática Financeira / 72h” para o curso de Administração/FACE. Em votação. Homologada
45 conforme Resolução nº 097/2016/CEPEC; c) Resolução nº 090/2016 – referente a aprovação das
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46 solicitações de dilação de prazo, concedendo mais um ano letivo para término do curso de
47 graduação, aos seguintes acadêmicos: Jucilene Assunção de Oliveira, do curso de
48 Administração/FACE; Pedro Montagner Bampi, do curso de Administração/FACE; Alessandra
49 Escobar Benites, do curso de Ciências Contábeis/FACE; Luana Aparecida Macagnan de Lima,
50 do curso de Biotecnologia/FCBA; Maria de Lurdes Bezerra Duarte, do curso de Ciências
51 Biológicas/FCBA; Bruna Santi Bandeira, do curso de Biotecnologia/FCBA; Jessika Anne
52 Gomes Alencar, do curso de Biotecnologia/FCBA; Marcos Paulo Vieira de Paula, do curso de
53 Biotecnologia/FCBA; Paula de Jesus Eidt, do curso de Biotecnologia/FCBA; Rodrigo Prudente
54 Scalabrini, do curso de Biotecnologia/FCBA. Em votação. Homologada conforme Resolução nº
55 097/2016/CEPEC; d) Resolução nº 091/2016 – referente a aprovação da correção no lançamento
56 de faltas do acadêmico Elvis Mendes de Oliveira na disciplina “Análise de Desempenho em
57 Custos e Finanças”, ofertada em 2015/1 no curso de Administração-Bacharelado da Faculdade
58 de Administração, Ciências Contábeis e Economia/FACE. Em votação. Homologada conforme
59 Resolução nº 097/2016/CEPEC; e) Resolução nº 092/2016 – referente a aprovação da oferta da
60 disciplina “Clínica Cirúrgica III” (T1/P7 e T1/P8), em horário diferente do turno de
61 funcionamento do curso de Medicina da Faculdade de Ciências da Saúde/FCS. Em votação.
62 Homologada conforme Resolução nº 097/2016/CEPEC; f) Resolução nº 093/2016 – referente a
63 alteração do Calendário Acadêmico da Graduação – 2015, com a inclusão do seguinte período:
64 30/05 a 03/06 - Publicação do 2º Edital de Portador de Diploma para complementação de grau
65 ou habilitação e Portador de Diploma de curso superior. Em votação. Homologada conforme
66 Resolução nº 097/2016/CEPEC; g) Resolução nº 094/2016 – referente a aprovação da criação e
67 implantação do Curso de Pós-Graduação Stricto Sensu – Mestrado em Ciência e Tecnologia de
68 Alimentos – Área de concentração: Ciência e Tecnologia de Alimentos, com carga horária de
69 390 (trezentas e noventa) horas, 26 (vinte e seis) créditos e 10 (dez) vagas, a ser oferecido pela
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70 Faculdade de Engenharia/FAEN/UFGD. Em votação. Homologada conforme Resolução nº
71 097/2016/CEPEC; h) Resolução nº 095/2016 – referente a aprovação da oferta, em caráter
72 experimental, do Eixo Temático Comum à Universidade “Direitos Humanos, Cidadania e
73 Diversidade”, em Língua inglesa, no semestre letivo de 2016/1. O Eixo Temático será registrado
74 como “Human Rights, Citizenship And Diversities” e terá a seguinte ementa: “Historical
75 understanding of human rights; Multiculturalism and cultural relativism; Social movements and
76 citizenship; Inequalities and public policies; Democracy and legitimacy of the conflict”. Em
77 votação. Homologada conforme Resolução nº 097/2016/CEPEC; i) Resolução nº 096/2016 –
78 referente a aprovação da matrícula extemporânea e o lançamento de conceito para a acadêmica
79 Zoraide Aparecida dos Santos na disciplina “Estágio Supervisionado em Outros Espaços
80 Educacionais”, ofertada em 2015/2 no Curso de Pedagogia da Faculdade de Educação/FAED. A
81 conselheira Kely questionou qual a justificativa que motivou o pedido, não apenas para esse
82 caso, mas para os demais casos semelhantes analisados nesta reunião, como oferta de disciplina
83 em horário diferente do funcionamento do curso, correção no lançamento de notas e faltas, etc.
84 A conselheira Rita esclareceu que, no caso da acadêmica Zoraide, a justificativa é que ela estava
85 cursando duas disciplinas diferentes de estágio com o mesmo professor, porém somente estava
86 matriculado em uma disciplina e que isso foi percebido apenas no momento do lançamento das
87 notas e faltas da aluna. Como proposta de encaminhamento o presidente propôs que a Câmara de
88 Ensino de Graduação passe a colocar nos pareceres o mínimo de informação possível com
89 relação às justificativas que motivam o processo. Aprovado o encaminhamento. Em votação.
90 Homologada conforme Resolução nº 097/2016/CEPEC. 6. Indicação de um representante
91 para compor o Comitê de Gestão da Inovação Tecnológica e Propriedade Intelectual da
92 UFGD: Em discussão. O conselheiro Rodrigo questionou qual a periodicidade das reuniões do
93 Comitê. A conselheira Kely informou que essa questão ainda não foi definida, mas que uma das
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94 tarefas do Comitê será avaliar os pedidos de patente que chegarem ao Núcleo de Inovação. Os
95 conselheiros Rodrigo Matheus Pereira e Juliana Rosa Carrijo Mauad se colocaram a disposição
96 para compor o comitê, como representante titular e suplente, respectivamente. Em votação.
97 Aprovado conforme Resolução nº 098/2016/CEPEC. 7. Indicação de um representante para
98 compor o Comitê Gestor de Tecnologia da Informação da UFGD: O presidente fez uma
99 breve explanação a respeito da composição do comitê e suas principais atribuições e em seguida
100 abriu para discussão e indicação do representante. Os conselheiros Rodrigo Matheus Pereira e
101 Fábio Juliano Negrão se colocaram a disposição para compor o comitê, como representante
102 titular e suplente, respectivamente. Em votação. Aprovado conforme Resolução nº
103 099/2016/CEPEC. 8. Indicação de três representantes para compor o Conselho Social: O
104 presidente esclareceu que o Conselho Social é um órgão de caráter consultivo que tem por
105 finalidade promover a interlocução da sociedade nos assuntos relativos ao desenvolvimento
106 institucional da UFGD e suas atividades de ensino, pesquisa e extensão, falou sobre sua
107 composição. Em discussão. Os conselheiros Bruno Cezar Alvaro Pontim, Eduardo Barbosa
108 Lenzi e Emilia Alonso Balthazar colocaram seus nomes a disposição para comporem o conselho
109 social da UFGD. Em votação. Aprovado conforme Resolução nº 100/2016/CEPEC. 9. Câmara
110 de Ensino de Graduação: Em apreciação. a) Parecer nº 50/2016 – referente a aprovação do
111 relatório final de Projeto de Ensino de Graduação, com ônus, com título “Interdisciplinaridade
112 como ferramenta de estudos da fauna e flora do Pantanal sul mato-grossense: um paradigma em
113 relação à aprendizagem (Ano IX)”, sob a coordenação do Prof. Valter Vieira Alves
114 Junior/FCBA. Em votação. Aprovado conforme Resolução nº 101/2016/CEPEC; b) Parecer nº
115 51/2016 – referente à alteração de prazo para entrega das propostas de adequação dos
116 Regulamentos de Estágio dos cursos de graduação à legislação vigente, indicando como data
117 limite para a entrega o dia 05 de agosto de 2016. Em votação. Aprovado conforme Resolução nº
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118 102/2016/CEPEC; c) Parecer nº 52/2016 – referente à aprovação do Regulamento de Trabalho
119 de Conclusão de Curso do curso de Relações Internacionais da Faculdade de Direito e Relações
120 Internacionais/FADIR. Em votação. Aprovado conforme Resolução nº 103/2016/CEPEC; d)
121 Parecer nº 53/2016 – referente à aprovação do Regulamento de Atividades Complementares do
122 curso de Relações Internacionais da Faculdade de Direito e Relações Internacionais/FADIR. Em
123 votação. Aprovado conforme Resolução nº 104/2016/CEPEC; e) Parecer nº 56/2016 – referente
124 a alteração do Art. 4º, § 2º, da Resolução CEPEC nº 140, de 18 de setembro de 2014, que
125 aprovou alterações no Projeto Pedagógico do curso de Biotecnologia da Faculdade de Ciências
126 Biológicas e Ambientais, conforme segue: Onde constou: “§ 2º O parágrafo anterior se aplica
127 aos acadêmicos que colarão grau até o segundo semestre letivo de 2016, inclusive; acima deste
128 período, obrigatoriamente deverão cumprir a estrutura curricular vigente a partir do ano letivo de
129 2015”; Passe a constar: “ § 2º O parágrafo anterior se aplica aos acadêmicos que colarão grau até
130 o segundo semestre letivo de 2017, inclusive; acima deste período, obrigatoriamente deverão
131 cumpri a estrutura curricular vigente a partir do ano letivo de 2015.”. Em votação. Aprovado
132 conforme Resolução nº 105/2016/CEPEC; f) Parecer nº 57/2016 – referente a aprovação das
133 solicitações de dilação de prazo, concedendo mais um ano letivo para término do curso de
134 graduação,

aos

seguintes

acadêmicos:

Janaina

Sachs

Milan

Alves,

do

curso

de

135 Matemática/FACET; Luciene Cardoso Brunel Souza, do curso de Matemática/FACET; Luiz
136 Alberto Lima França, do curso de Matemática/FACET; Sheila Larreia Alves dos Santos, do
137 curso de Matemática/FACET; Alexandre Alves da Silva, do curso de Artes Cênicas/FACALE;
138 Rosimara Aparecida Osório, do curso de Artes Cênicas/FACALE; Ernesto Miguel Mendes
139 Júnior, do curso de Direito/FADIR; Cledson da Silva Lopes, do curso de Administração/FACE;
140 Pâmela Tel, do curso de Letras-Literatura/FACALE. Em votação. Aprovado conforme
141 Resolução nº 106/2016/CEPEC; g) Parecer nº 58/2016 – referente à reintegração do acadêmico
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142 Edinaldo Teixeira Moraes no curso de Matemática-Licenciatura da Faculdade de Ciências
143 Exatas e Tecnologia/FACET. Em votação. Aprovado conforme Resolução nº 107/2016/CEPEC;
144 h) Parecer nº 59/2016 – referente à reintegração do acadêmico Alexandre Campos Banari, bem
145 como dilação de mais um ano letivo no prazo para término do curso de Biotecnologia146 Bacharelado da Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais/FCBA. Em votação. Aprovado
147 conforme Resolução nº 108/2016/CEPEC; i) Parecer nº 60/2016 – referente à oferta da disciplina
148 “Tópicos de Matemática do Ensino Básico I” em horário diferente do turno de funcionamento do
149 curso de Matemática-Diurno da Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia/FACET. Em
150 votação. Aprovado conforme Resolução nº 109/2016/CEPEC; j) Parecer nº 61/2016 – referente
151 ao cancelamento de oferta da disciplina “Diversos contextos políticos, sociais e culturais e
152 conteúdo matemático: razão e proporção”, cadastrada em 2015/2, e ao lançamento de oferta da
153 disciplina “Conceitos fundamentais da Matemática elementar: noções de Álgebra linear”, com as
154 respectivas matrículas extemporâneas no mesmo período letivo. Em votação. Aprovado
155 conforme Resolução nº 110/2016/CEPEC; k) Parecer nº 62/2016 – referente à aprovação do
156 Relatório Final de Projeto de Ensino de Graduação com ônus, intitulado “Visita técnica,
157 avaliação, produção de material didático e curso”, sob a coordenação do professor Jairo Campos
158 Gaona/FCBA. Em votação. Aprovado conforme Resolução nº 111/2016/CEPEC; l) Parecer nº
159 63/2016 – referente à aprovação do Relatório final do Projeto de Pesquisa vinculado ao
160 Programa de Projetos de Pesquisa na Licenciatura (PROLICEN/UFGD), com o título “Formação
161 dos educadores que atuam na EJA nas fases iniciais no município de Dourados-MS: um estudo
162 de caso a partir da memória identitária de professore e professoras.”, da acadêmica taíssa
163 Martins Montandon sob a orientação da professora Maria de Lourdes dos Santos. Em votação.
164 Aprovado conforme Resolução nº 112/2016/CEPEC; m) Parecer nº 64/2016 – referente à
165 alteração da Tabela de Pré-Requisitos do Projeto Pedagógico do curso de Matemática-
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166 Licenciatura da Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia/FACET. Em votação. Aprovado
167 conforme Resolução nº 113/2016/CEPEC; n) Parecer nº 65/2016 – referente à alteração de
168 cargas horárias para integralização curricular dos alunos ingressantes no ano de 2010 no curso
169 de Licenciatura Intercultural Indígena da Faculdade Intercultural Indígena, conforme segue:
170 curso de Licenciatura Intercultural Indígena com habilitação em Ciências Humanas passa a ser
171 3.721 horas; curso de Licenciatura Intercultural Indígena com habilitação em Ciências da
172 Natureza passa a ser 3.914 horas; curso de Licenciatura Intercultural Indígena com habilitação
173 em Linguagem passa a ser 3.876 horas; e o curso de Licenciatura Intercultural Indígena com
174 habilitação em Matemática passa a ser 3.731 horas. Em votação. Aprovado conforme Resolução
175 nº 114/2016/CEPEC; o) Parecer nº 66/2016 – referente à alteração na Tabela de Equivalência,
176 anexo da Resolução CEPEC nº 188, de 20 de novembro de 2014, referente ao Projeto
177 Pedagógico do Curso de Ciências Sociais da Faculdade de ciências Humanas. Em votação.
178 Aprovado conforme Resolução nº 115/2016/CEPEC; p) Parecer nº 67/2016 – referente à
179 alteração na Tabela de Equivalência, anexo da Resolução CEPEC nº 186, de 20 de novembro de
180 2014, referente ao Projeto Pedagógico do Curso de artes Cênicas da Faculdade de Comunicação,
181 Artes e Letras. Em votação. Aprovado conforme Resolução nº 116/2016/CEPEC; q) Parecer nº
182 68/2016 – referente à aprovação do Regulamento de Estágio Supervisionado do curso de Gestão
183 Ambiental da Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais/FCBA. Em votação. Aprovado
184 conforme Resolução nº 117/2016/CEPEC; r) Parecer nº 69/2016 – referente à aprovação do
185 Regulamento de Estágio Supervisionado do curso de Pedagogia da Faculdade de
186 Educação/FAED. Em votação. Aprovado conforme Resolução nº 118/2016/CEPEC. 10.
187 Câmara de Extensão e Cultura: Em apreciação. a) Pareceres nº 10 e 12/2016 – referente à
188 aprovação das Ações de Extensão sem ônus, cadastradas no Edital nº. 15/2015/PROEX,
189 conforme segue: “Física em 1 minuto: desafio em vídeos”, sob a coordenação da professora
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190 Ariane Baffa Lourenço/FACET; “Direito e Arte: Alimentação, Agricultura e Sustentabilidade”,
191 sob a coordenação da professora Verônica Maria Bezerra Guimarães/FADIR; “Aqua Escola
192 Kids”, sob a coordenação da professora Sheila Nogueira de Oliveira/FCA; “Universidade ao
193 Alcance de Todos”, sob a coordenação da professora Sheila Nogueira de Oliveira/FCA; “O
194 Julgamento de Dimitri Karamázov”, sob a coordenação do acadêmico Bruno Henrique Caetano
195 dos Santos/FADIR; “Nutrição em Ação IV: o Intercâmbio de Experiências na Prática
196 Acadêmica”, sob a coordenação da acadêmica Jaine Alves Ximenez/FCS; “I Rodada de Cursos
197 do ‘Grupo Integrare’ de Manejo e Conservação do Solo”, sob a coordenação da professora
198 Elaine Reis Pinheiro Lourente/FCA. Em votação. Aprovado conforme Resolução nº
199 119/2016/CEPEC; b) Pareceres nº 11 e 13/2016 – referente à aprovação das Ações de Extensão
200 com ônus, cadastradas no Edital nº 14/2015/PROEX, conforme segue: “II Simpósio Temático e
201 II Seminário de Estágio Supervisionado”, sob a coordenação da professora Kênia Hilda Moreira;
202 “IX Encontro Nacional de Estudantes de Letras Libras – ENELL”, sob a coordenação da
203 professora Janete de Melo Nantes/EaD; “Corredor Cultural”, sob a coordenação da professora
204 Gicelma da Fonseca Chacarosqui Torchi/PROEX; “ENEPEX – (UFGD) e EPEX – (UEMS)”,
205 sob a coordenação do professor Arquimedes Gasparotto Junior/PROPP. Em votação. Aprovado
206 conforme Resolução nº 120/2016/CEPEC. 11. Câmara de Ensino de Pós-graduação e
207 Pesquisa: Em apreciação. a) Parecer 743/2016 – referente à aprovação do Regulamento,
208 Estrutura Curricular e Quadro de Docentes do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu –
209 Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos da Faculdade de Engenharia/FAEN/UFGD.
210 Em votação. Aprovado conforme Resolução nº 121/2016/CEPEC; b) Parecer 744/2016 –
211 referente à aprovação de projetos de pesquisa, conforme segue: “Corpo / Performance / Cidade:
212 A Sociedade como Espetáculo nas Fábulas De La Fontaine”, sob a coordenação da professora
213 Ariane Guerra Barros/FACALE; “A representação indígena em textos sincréticos divulgados
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214 pelos discursos da mídia e da escola”, sob a coordenação da professora Eliane Aparecida
215 Miqueletti/FACALE; “Simulacros fanopáticos do sujeito latino-americano”, sob a coordenação
216 do professor Paulo Custódio de Oliveira/FACALE; “Unidades Fraseológicas com Zoônimos em
217 Dicionários Bilíngues Escolares”, sob a coordenação da professora Rosana Budny/FACALE;
218 “Desenvolvimento Regional no Brasil: Análise de Políticas Públicas nas Microrregiões do
219 Estado de Mato Grosso do Sul”, sob a coordenação do professor Alexandre de Souza
220 Corrêa/FACE; “Descrição do cenário, identificação das condutas e análise do desempenho entre
221 os principais elos da cadeia produtiva do peixe no estado de Mato Grosso do Sul”, sob a
222 coordenação do professor Fábio Mascarenhas Dutra/FACE; “Entendendo as percepções, atitudes
223 e valores psicológicos dos diferentes atores das cadeias produtivas pecuárias frente ao bem estar
224 animal”, sob a coordenação do professor João Augusto Rossi Borges/FACE; “Inovação e
225 Transferência de Tecnologia no Agronegócio: Um estudo no Estado do Mato Grosso do Sul,
226 Brasil”, sob a coordenação do professor Luan Carlos Santos Silva/FACE; “Inclusão Produtiva
227 Num Enfoque De Desenvolvimento Sustentável: Uma Análise No Estado De Mato Grosso Do
228 Sul”, sob a coordenação da professora Madalena Maria Schlindwein/FACE; “BIOECONOMIA:
229 Gestão Estratégica, Econômica e Ambiental da Bioenergia e Energias Renováveis”, sob a
230 coordenação do professor Paulo Sérgio Vasconcelos/FACE; “Capital Intelectual em
231 Organizações Hospitalares.”, sob a coordenação do professor Régio Marcio Toesca
232 Gimenes/FACE; “Desenvolvimento e integração internacional, os casos de Brasil e México”,
233 sob a coordenação do professor Rômulo Carvalho Cristaldo/FACE; “Adsorção de
234 Contaminantes de Efluentes Industriais Utilizando Carvão Ativado Obtido a partir de Resíduos
235 de Caldeira - Acompanhamento Eletroquímico”, sob a coordenação da professora Adriana
236 Evaristo de Carvalho/FACET; “Bioconversão de micromoléculas de Aristolochiaceae por
237 lagartas de borboletas da tribo Troidini”, sob a coordenação do professor Cláudio Rodrigo
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238 Nogueira/FACET; “Preparação e caracterização de vidros teluritos dopados com Yb3+ para
239 conversão de energia em dispositivos fotovoltaicos”, sob a coordenação do professor Fábio
240 Alencar dos Santos/FACET; “Laboratório de Ciência dos Materiais Computacional”, sob a
241 coordenação do professor Giovani Manzeppi Faccin/FACET; “Biocatálise de Compostos
242 Nitrogenados, Tiocompotos, Fosfocompostos e Biorremediação de Metais Pesados”, sob a
243 coordenação do professor Leonardo Ribeiro Martins/FACET; “Emprego de Nanomateriais
244 Carbonáceos

Magnéticos

como

Adsorventes

Promissores

em

Estudos

De

Pré-

245 Concentração/Especiação Inorgânica Utilizando Extração em Fase Sólida Magnética Como
246 Técnica de Preparo de Amostra.”, sob a coordenação da professora Marcela Zanetti
247 Corazza/FACET; “Síntese e caracterização de metalofármacos de alguns anti-inflamatórios não
248 esteroidais com Lantanídeos (exceto Pm), Uranila e Tório no estado sólido.”, sob a coordenação
249 do

professor

Tiago

Andre

Denck

Colman/FACET;

“Catalisadores

heterogêneos

250 nanoestruturados a base de óxidos de ferro para aplicação na eletrodegradação de compostos
251 orgânicos”, sob a coordenação do professor Willyam Róger Padilha Barros/FACET; “A análise
252 do impacto jurídico e social na criação dos biobancos genéticos”, sob a coordenação do
253 professor Alaerte Antonio Martelli Contini/FADIR; “Dinâmicas de engajamento do Brasil com o
254 Sistema Interamericano de Direitos Humanos.”, sob a coordenação do professor Bruno Boti
255 Bernardi/FADIR; “Um estudo semiótico sobre o processo mestiço nas Escolas Interculturais da
256 Fronteira do Estado de Mato Grosso do Sul: o caso da Fronteira Sul.”, sob a coordenação da
257 professora Gicelma da Fonseca Chacarosqui Torchi/FADIR; “A fronteira e as cidades-gêmeas: a
258 prática e a política da cooperação”, sob a coordenação do professor Henrique Sartori de Almeida
259 Prado/FADIR; “Direitos Humanos e Organizações Internacionais: desenvolvimento institucional
260 e disputas políticas na formação de agendas”, sob a coordenação do professor Matheus de
261 Carvalho Hernandez/FADIR; “Possibilidades de uma Pedagogia de Tolerância: a condição da
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262 escola e o método educacional em face das populações LGBTI, dos casais homoafetivos e das
263 famílias homoparentais.”, sob a coordenação do professor Alcimar Silva de Queiroz/FAED;
264 “Formação de professores sobre o campo conceitual multiplicativo: referenciais teóricos em
265 pesquisas.”, sob a coordenação da professora Edvonete Souza de Alencar/FAED; “Formação
266 Continuada: Uma proposta de intervenção corporal por meio das danças populares.”, sob a
267 coordenação da professora Jacqueline da Silva Nunes Pereira/FAED; “Compostos bioativos e
268 propriedade antioxidante de extratos de produtos vegetais aplicados em óleo de soja sob
269 aquecimento”, sob a coordenação da professora Caroline Pereira Moura Aranha/FAEN;
270 “Otimização de uma planta sucroalcooleira para as condições regionais do estado de Mato
271 Grosso do Sul”, sob a coordenação do professor Eduardo Manfredini Ferreira/FAEN;
272 “Entomofagia: elaboração de suplemento alimentar com adição de larvas de Tenebrio molitor L.
273 fortificadas com frutos do cerrado em dietas artificiais”, sob a coordenação da professora Eliana
274 Janet Sanjinez Argandoña/FAEN; “Avaliação do Potencial de Utilização de Rosella (Hibiscus
275 sabdariffa) no Desenvolvimento de Novos Produtos”, sob a coordenação da professora Silvia
276 Maria Martelli/FAEN; “Desenvolvimento de Filmes Proteicos de Tilápia (Oreochromis
277 niloticus)”, sob a coordenação do professor William Renzo Cortez Veja/FAEN; “Estudo do
278 Crescimento

e

Desenvolvimento

de

Cordeiros

Naturalizados

Sul-Mato-Grossenses,

279 Denominados 'Pantaneiros' Fase II: Utilização Da Ultrassonografia Para Predição das
280 Características de Carcaça”, sob a coordenação do professor Alexandre Rodrigo Mendes
281 Fernandes/FCA; “Adubação orgânica do milheto: características agronômicas, potencial
282 produtivo, armazenamento e uso de grãos na alimentação animal”, sob a coordenação da
283 professora Alzira Gabriela da Silva/FCA; “Variabilidade e Correlação Espacial entre Atributos
284 Químicos do Solo e Produtividade da Soja”, sob a coordenação da professora Anamari Viegas
285 de Araujo Motomiya/FCA; “Frequência de arraçoamento para alevinos de pacu”, sob a
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286 coordenação do professor Dacley Hertes Neu/FCA; “Bioflocos como ferramenta de
287 desenvolvimento tecnológico sustentável da carcinicultura de água doce na Região de Grande
288 Dourados – MS.”, sob a coordenação da professora Daniele Menezes Albuquerque/FCA;
289 “Policultivo de tilápia do Nilo com camarão de água doce submetidos à probióticos.”, sob a
290 coordenação da professora Daniele Menezes Albuquerque/FCA; “Receita Líquida e Relação
291 Energética da Agricultura Irrigada”, sob a coordenação do professor Eder Pereira Gomes/FCA;
292 “Doses de silício para gramíneas forrageiras em condições de toxidez de alumínio”, sob a
293 coordenação da professora Elisângela Dupas/FCA; “Aplicação de esterco em longo prazo e a
294 especiação de fósforo em solos agrícolas altamente intemperizados”, sob a coordenação da
295 professora Eloise Mello Viana de Moraes/FCA; “Complexo Enzimático em Dietas com baixo e
296 alto Teor de Fibra para Leitões Desmamados”, sob a coordenação da professora Fabiana Ribeiro
297 Caldara/FCA; “Estratégias para Caracterização Racial, Genética e Conservação do Ovino
298 Pantaneiro”, sob a coordenação do professor Fernando Miranda de Vargas Junior/FCA;
299 “Qualidade dos Sistemas de Manejo do Solo e da Palha”, sob a coordenação do professor Jorge
300 Wilson Cortez/FCA; “Transmissão de Sclerotinia sclerotiorum por sementes de crambe, cártamo
301 e canola - implicações epidemiológicas e controle”, sob a coordenação da professora Lilian
302 Maria Arruda Bacchi/FCA; “Diversidade Bioquímica, Dendrométrica e Molecular de Progênies
303 de Canafístula (Peltophorum dubium) Coletadas em Minas Gerais e Mato Grosso Do Sul”, sob a
304 coordenação da professora Livia Maria Chamma Davide/FCA; “Potencial heterótico de
305 linhagens de híbridos comerciais de milho”, sob a coordenação da professora Livia Maria
306 Chamma Davide/FCA; “Variabilidade genética e conservação de recursos genéticos de
307 populações naturais de guavira (Campomanesia adamantium) do cerrado de Mato Grosso do
308 Sul”, sob a coordenação da professora Livia Maria Chamma Davide/FCA; “Utilização de
309 Recursos Tecnológicos para Mensuração e Avaliação de Condições Ambientais Visando uma
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310 Melhor Produção Agrícola na Região de Dourados”, sob a coordenação do professor Rodrigo
311 Couto Santos/FCA; “Microbiota Indefinida Sobre Concentração de Amônia e Qualidade de
312 Cama de Frangos de Corte”, sob a coordenação do professor Rodrigo Garófallo Garcia/FCA;
313 “Avaliação de parâmetros genéticos em tilápias do nilo (Oreochromis niloticus) melhoradas
314 geneticamente”, sob a coordenação da professora Sheila Nogueira de Oliveira/FCA;
315 “Produtividade, qualidade e rentabilidade do maracujazeiro amarelo em diferentes porta316 enxertos, submetido à poda de ramos produtivos e a diferentes espaçamentos.”, sob a
317 coordenação da professora Silvia Correa Santos/FCA; “Propriedades Físicas e mecânicas dos
318 grãos de feijão (Phaseolus Vulgaris L) durante a secagem e o armazenamento”, sob a
319 coordenação do professor Valdiney Cambuy Siqueira/FCA; “Adaptabilidade de cultivares de
320 feijão ao pré-processamento de grãos desidratados de cozimento rápido e efeitos do
321 processamento industrial na qualidade do feijão tipo enlatado”, sob a coordenação da professora
322 Vanderleia

Schoeninger/FCA;

“Análise

da

integridade

genômica

de

células-tronco

323 mesenquimais derivadas de tecido adiposo humano”, sob a coordenação da Alexeia Barufatti
324 Grisolia/FCBA; “Caracterização dos Efeitos de Bioativos Naturais Sobre os Mecanismos
325 Celulares e Moleculares Envolvidos na Adipogênese in vitro”, sob a coordenação da professora
326 Ana Paula de Araújo Boleti/FCBA; “Educação Ambiental ao ar livre: potencial interpretativo de
327 trilhas no município de Dourados (MS)”, sob a coordenação do professor Diego Marques da
328 Silva Medeiros/FCBA; “Eficiência biológica de parasitoides para o controle de pragas-chave em
329 culturas de importância econômica no Mato Grosso do Sul”, sob a coordenação do professor
330 Fabricio Fagundes Pereira/FCBA; “Atividade antifúngica de matelofármacos e ação em
331 biofilmes de leveduras de interesse clínico.”, sob a coordenação da professora Kelly Mari Pires
332 de Oliveira/FCBA; “Desempenho agronômico e heterose de linhagens parcialmente
333 endogâmicas de milho pipoca”, sob a coordenação da professora Liliam Silvia Candido/FCBA;
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334 “Consumo de alimento vivo e ontogenia do trato digestório durante o desenvolvimento inicial de
335 peixes nativos comerciais”, sob a coordenação da professora Márcia Regina Russo/FCBA;
336 “Efeito de pesticida sobre o comportamento e diversidade de abelhas nativas”, sob a
337 coordenação do professor Samuel Vieira Boff/FCBA; “Mecanismos moleculares de resistência
338 em Enterobactérias e avaliação da atividade antimicrobiana de peptídicos sintéticos”, sob a
339 coordenação da professora Simone Simionatto/FCBA; “Estudo de competência vetorial de
340 flebotomíneos (Diptera: Phlebotominae) para Leishmania (Viannia) braziliensis e Leishmania
341 (Leishmania)

amazonensis.”,

sob

a

coordenação

do

professor

Wedson

Desidério

342 Fernandes/FCBA; “Estudo de competência vetorial de Nyssomyia whitmani e de Nyssomyia
343 neivai para Leishmania (Leishmania) infantum”, sob a coordenação do professor Wedson
344 Desidério Fernandes/FCBA; “Povos Indígenas Guaraní Falantes: História e Etnografia
345 Contemporâneas”, sob a coordenação da professora Cándida Graciela Chamorro Arguello/FCH;
346 “Relações parentais na contemporaneidade”, sob a coordenação da professora Carolina de
347 Campos Borges/FCH; “Hospital Universitário: Análise Institucional de micropolíticas, produção
348 de sentidos, saberes e práticas”, sob a coordenação do professor Conrado Neves Sathler/FCH;
349 “Imagens que (Re)Velam: Por uma Antropologia Da/Na Cidade”, sob a coordenação do
350 professor Esmael Alves de Oliveira/FCH; “A FRONTEIRA BRASIL-PARAGUAI-BOLÍVIA:
351 História, Representações e Identidades”, sob a coordenação do professor Eudes Fernando
352 Leite/FCH; “O que pode o cinema na escola? Contribuições da Geografia para a regulamentação
353 e implementação da Lei 13.006/2014”, sob a coordenação da professora Flaviana Gasparotti
354 Nunes/FCH; “O estudo das políticas públicas em teses e dissertações da Saúde Coletiva: temas,
355 aportes teóricos e abordagens metodológicas.”, sob a coordenação da professora Gabriela
356 Rieveres Borges de Andrade/FCH; “Territórios e territorialidades Guarani, Kaiowá e Terena:
357 conflitos e violências na Reserva Indígena de Dourados”, sob a coordenação da professora
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358 Juliana Grasieli Bueno Mota/FCH; “Fronteiras: a produção da memória e a construção histórico359 social entre Mato Grosso do Sul, Paraná e Paraguai”, sob a coordenação do professor Leandro
360 Baller/FCH; “Observação, avaliação psicológica e orientação/ suporte aos pais e mães com
361 bebês ou crianças internadas na UTI Neonatal (UTIN), UTI Pediátrica, Unidade Intermediária
362 (UI) e Maternidade do HU/UFGD”, sob a coordenação da professora Luciana Leonetti
363 Correia/FCH; “NAS FRONTEIRAS DO ASSALARIAMENTO: Trabalho assalariado indígena
364 na região de Dourados-MS”, sob a coordenação do professor Marcilio Rodrigues Lucas/FCH;
365 “Neoliberalismo e neodesenvolvimentismo na América Central: dois projetos diferentes?”, sob a
366 coordenação da professora Maria Gabriela Guillen Carias/FCH; “Relações entre cultura
367 material, meio ambiente e ocupações humanas na pré-história”, sob a coordenação do professor
368 Rodrigo Luiz Simas de Aguiar/FCH; “A Empatia como ferramenta básica da compreensão
369 humana nas ações de atenção à saúde: estudo comparado entre estudantes dos cursos de
370 Psicologia, Nutrição e Medicina de uma universidade na cidade de Dourados.”, sob a
371 coordenação da professora Rosalice Lopes/FCH; “O Programa Institucional de Bolsa de
372 Iniciação à Docência (PIBID) como política governamental e o ensino de Geografia na
373 Educação Básica: uma análise do PIBID Geografia/UFGD. Resultados e proposições.”, sob a
374 coordenação da professora Silvana de Abreu/FCH; “Ações de pesquisa relacionadas ao Guia
375 Alimentar para a População Brasileira”, sob a coordenação da professora Bruna Menegassi/FCS;
376 “Bioprospecção das Atividades Renovasculares de Espécies Nativas do Bioma Pantaneiro Sul377 Matogrossense”, sob a coordenação da professora Cleide Adriane Signor Tirloni/FCS;
378 “Identificação de estratégias de busca ativa de casos de tuberculose e rastreamento de contatos
379 para controle da tuberculose nas prisões brasileiras”, sob a coordenação do professor Julio
380 Henrique Rosa Croda/FCS; “Avaliação da resposta transcricional de Mycobacterium
381 tuberculosis como um biomarcador de tratamento”, sob a coordenação do professor Julio
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382 Henrique Rosa Croda/FCS; “Validação de medidas autorreferidas para diagnóstico de obesidade
383 e de hipertensão arterial e comparação entre diferentes indicadores antropométricos de
384 obesidade: análise de dados da Pesquisa Nacional de Saúde 2013”, sob a coordenação da
385 professora Naiara Ferraz Moreira/FCS; “Propriedades vasodilatadoras do Alecrim (Rosmarinus
386 officinalis L.) sobre o potencial de membrana de células de músculo liso vascular de ratos
387 hipertensos”, sob a coordenação do professor Nelson Carvalho Farias Junior/FCS; “Avaliação da
388 atividade gastroprotetora e cicatrizante do extrato de folhas de Morus nigra L.”, sob a
389 coordenação da professora Raquel dos Santos Donatini/FCS; “Prevalência de Hipertensão
390 Arterial Sistêmicas e Fatores Associados em Adultos de Dourados, MS”, sob a coordenação da
391 professora Rosangela da Costa Lima/FCS; “Efeito ansiolítico e antidepressivo do óleo de Attalea
392 phalerata Mart.”, sob a coordenação da professora Silvia Aparecida Oesterreich/FCS; “Efeitos
393 do óleo do pequi (Caryocar brasiliense, Camb.) sobre a toxicidade aguda, subaguda, reprodutiva
394 e genotoxicidade de ratos Wistar.”, sob a coordenação da professora Silvia Aparecida
395 Oesterreich/FCS; “Avaliação dos efeitos antidiabéticos do Cochlospermum regium (Scharank)
396 Pilger em ratos Wistar.”, sob a coordenação da professora Virginia Demarchi Kappel
397 Trichez/FCS. Em votação. Aprovado conforme Resolução nº 122/2016/CEPEC; c) Parecer
398 745/2016 – referente à aprovação de relatórios finais de projetos de pesquisa, conforme segue:
399 “A semântica dos processos de formação de palavras no português brasileiro.”, sob a
400 coordenação do professor Bruno Oliveira Maroneze/FACALE; “Aspectos semióticos de
401 literatura e cultura: interfaces e elos de intermediação na cultura sul-mato-grossense.”, sob a
402 coordenação da professora Gicelma da Fonseca Chacarosqui Torchi/FACALE; “As ficções da
403 memória: identidades ficcionais em romances contemporâneos.”, sob a coordenação do
404 professor Gregório Foganholi Dantas/FACALE; “A diáspora configurando os diálogos culturais
405 interamericanos: do pós-colonial ao virtual.”, sob a coordenador de professora Leoné Astride
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406 Barzotto/FACALE; “Escola de tempo integral: uma análise do rendimento escolar dos alunos da
407 região centro-oeste do Brasil.”, sob a coordenação da professora Juliana Maria de
408 Aquino/FACE; “Análise do mercado de trabalho formal em Mato Grosso do Sul e dinamização
409 da economia local entre 1995 e 2010”, sob a coordenação da professora Adriana Kirchof de
410 Brum/FADIR; “Direito Civil: pessoa e família. As tensões atuais frente aos crescentes avanços
411 biotecnológicos: possibilidades e limites numa perspectiva jurisprudencial.”, sob a coordenação
412 do professor Helder Baruffi/FADIR; “Contextos e trajetórias escolares: histórias, cultura e
413 saberes escolarizados”, sob a coordenação da professora Ana Paula Gomes Mancini/FAED;
414 “História e historiografia da educação no município de Dourados: 1940-1990”, sob a
415 coordenação do professora Ana Paula Gomes Mancini/FAED; “A produção acadêmica em
416 politicas educacionais no Brasil: características e tendências (2000-2010)”, sob a coordenação da
417 professora Elisangela Alves da Silva Scaff/FAED; “As competências metalinguísticas e
418 sociolinguísticas e a constituição do sujeito alfabetizado.”, sob a coordenação da professora
419 Thaise da Silva/FAED; “Aplicação do modelo de auto avaliação do desempenho ambiental para
420 as agroindústrias sucroalcooleiras do Mato Grosso do Sul.”, sob a coordenação da professora
421 Fabiana Raupp/FAEN; “Motores de combustão interna 2 termos: desempenho e curvas
422 características operando com diferentes misturas combustíveis.”, sob a coordenação do professor
423 Robson Leal da Silva/FAEN; “Combustão Industrial em Fornos Cerâmicos: eficiência térmica
424 de equipamentos e do sistema operando com diferentes combustíveis”, sob a coordenação do
425 professor Robson Leal da Silva/FAEN; “Aspectos anátomo-histológico do aparelho digestivo de
426 cordeiros submetidos a dietas com tortas de girassol”, sob a coordenação da professora Andrea
427 Maria de Araújo Gabriel/FCA; “Aspectos anátomo-histológico do aparelho digestório de
428 cordeiros submetidos a dietas acrescidas de óleo de copíba”, sob a coordenação da professora
429 Andrea Maria de Araújo Gabriel/FCA; “Morfometria de gônadas de pintados provenientes da
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430 natureza e de seus híbridos comercialmente”, sob a coordenação da professora Andrea Maria de
431 Araújo Gabriel/FCA; “Água de coco industrializada como diluente de sêmen refrigerado de
432 suíno”, sob a coordenação da professora Andrea Maria de Araújo Gabriel/FCA; “Efeito de
433 sistemas de preparo de solo/semeadura sobre a integração agricultura/pastagem e sobre algumas
434 características químicas e físicas de um Latossolo Roxo Distrófico.”, sob a coordenação do
435 professor Edgard Jardim Rosa Junior/FCA; “O efeito da irrigação no desenvolvimento radicular
436 de milho, aveia, ervilha e feijão, sob plantio direto, em Dourados-MS.”, sob a coordenação do
437 professor Edgard Jardim Rosa Junior/FCA; “O manejo do solo condicionando o
438 desenvolvimento de plantas ornamentais e atributos de um Latossolo.”, sob a coordenação do
439 professor Edgard Jardim Rosa Junior/FCA; “Floração, composição do óleo essencial e avaliação
440 da atividade antioxidante em função de diferentes doses de NP em hemerocallis fulva L.”, sob a
441 coordenação do professor Edgard Jardim Rosa Junior/FCA; “Desenvolvimento de culturas
442 dependendo das rotações empregadas e manejo do solo oferecido.”, sob a coordenação do
443 professor Edgard Jardim Rosa Junior/FCA; “Aspectos do cultivo in vitro e anatomia foliar de
444 baru (Dipteryx alata vogel).”, sob a coordenação do professor Rodrigo Kelson Silva
445 Rezende/FCA; “Comportamento germinativo e sensibilidade à dessecação de sementes de
446 espécies frutíferas do Cerrado.”, sob a coordenação do professor Rodrigo Kelson Silva
447 Rezende/FCA; “Adequação de metodologias de testes de vigor para sementes de culturas
448 oleaginosas.”, sob a coordenação da professora Tathiane Elisa Masetto/FCA; “Influência de
449 contratações de sementes no desenvolvimento de variedades puras e de híbridos intra-específicos
450 de Dendrobium nobile obtidas em meio assimbióticos.”, sob a coordenação da professora Yara
451 Brito Chaim Jardim Rosa/FCA; “Aspectos do crescimento inicial de orquídeas nativas e
452 adaptadas do Mato Grosso do Sul.”, sob a coordenação da professora Yara Brito Chaim Jardim
453 Rosa/FCA; “Germinação assimbiótica e regeneração in vitro de explantes foliares de orquídeas
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454 nativas do Mato Grosso do Sul.”, sob a coordenação da professora Yara Brito Chaim Jardim
455 Rosa/FCA; “Reprodução, germinação, crescimento, desenvolvimento e aclimatação de
456 Orchidacea (nativas e exóticas).”, sob a coordenação da professora Yara Brito Chaim Jardim
457 Rosa/FCA; “Fatores abióticos e nutrição influenciando a germinação, desenvolvimento e pós458 colheita de bulhos ornamentais.”, sob a coordenação da professora Yara Brito Chaim Jardim
459 Rosa/FCA; “Influência do nitrogênio, calcário e gesso agrícola no desenvolvimento de "bulhos
460 ornamentais" e em alguns atributos de Latossolo.”, sob a coordenação da professora Yara Brito
461 Chaim Jardim Rosa/FCA; “Multiplicação de orquídeas nativas e exóticas adaptadas do Mato
462 Grosso do Sul (semeio in vitro).”, sob a coordenação da professora Yara Brito Chaim Jardim
463 Rosa/FCA; “Produção de mudas de guavira, Camponesia adamantium (Cambess) O.Berg,
464 através da micropropagação.”, sob

a coordenação da professora Cláudia Roberta

465 Damiani/FCBA; “Avaliação dos parâmetros fermentativos para produção de b-glicosidade por
466 diferentes linhagens fúngicas isoladas da região de Dourados-MS.”, sob a coordenação do
467 professor Rodrigo Simões Ribeiro Leite/FCBA; “Planejamento governamental e território: O
468 processo de inserção do Estado do Mato Grosso do Sul no Programa de Aceleração do
469 Crescimento 2 (PAC2 - 2011-2014)”, sob a coordenação do professor Adauto de Oliveira
470 Souza/FCH; “A geografia na educação escolar indígena: reflexões a partir de Mato Grosso do
471 Sul”, sob a coordenação da professora Flaviana Gasparotti Nunes/FCH; “Outros olhares, novos
472 olhares: um estudo sobre a terra indígena de Dourados-MS”, sob a coordenação da professora
473 Graziele Acçolini/FCH; “Mais que um lugar para morar: culturais e memórias, trajetórias de
474 vida e lutas por direitos de moradores de Toledo-PR”, sob a coordenação do professor Jiani
475 Fernando Langaro/FCH; “História e memórias, linguagens e fronteiras: estudos sobre
476 descolamentos populacionais no oeste brasileiro (séculos XX e XXI)”, sob a coordenação do
477 professor Jiani Fernando Langaro/FCH; “Territorialização e Mapeamento das unidades
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478 exportadoras de Mato Grosso do Sul”, sob a coordenação da professora Lisandra Pereira
479 Lamoso/FCH; “Levantamento sobre a prática de abortamento: Serviço de atendimento à
480 sociedade de Dourados e região.”, sob a coordenação da professora Regina Mara Jurgielewecz
481 Gomes/FCH; “Análise de desempenho nos processos de compra direta da agricultura familiar
482 para programas institucionais”, sob a coordenação da professora Angélica Margarete
483 Magalhães/FCS; “Prospecção farmacológica etno-guiada das atividades diuréticas de espécies
484 medicinais nativas”, sob a coordenação do professor Arquimedes Gasparotto Junior/FCS;
485 “Investigação da terapia prolongada com Echinaceae frente infecção aguda com diferentes cepas
486 (RH e ME49) de Toxoplasma gondii em camundongos”, sob a coordenação do professor
487 Arquimedes

Gasparotto

Junior/FCS;

“Investigação

dos

efeitos

hipolipemiantes

e

488 antiaterogênicos de Cuphea carthagenesis Cham.& Schltdl (Lythraceae) em modelo
489 experimental de aterosclerose”, sob a coordenação do professor Arquimedes Gasparotto
490 Junior/FCS. Em votação. Aprovado conforme Resolução nº 123/2016/CEPEC; d) Parecer
491 746/2016 – referente à aprovação de relatórios parciais com pedido de prorrogação de projetos
492 de pesquisa, conforme segue: “Estudo de nomes de localidades rurais e urbanos de municípios
493 da microrregião de Dourados/MS: ênfase nas designações de origem indígena”, sob a
494 coordenação da professora Marilze Tavares/FACALE; “O ensino da escrita na universidade:
495 aspectos linguístico-discursivos no processo de reescrita textual”, sob a coordenação da
496 professora Milenne Biasotto/FACALE; “Literatura Brasileira contemporânea: memórias,
497 autobiografias, história(s)”, sob a coordenação do professor Paulo Bungart Neto/FACALE;
498 “Preparação e caracterização de vidros teluritos TeO2-Li21O-Bi2o3 para aplicação como
499 dispositivos fotônicos”, sob a coordenação do professor Fábio Alencar dos Santos/FACET;
500 “Construção e Extensão Automática de Ontologia a partir de fontes não estruturadas”, sob a
501 coordenação do professor Joinvile Batista Junior/FACET; “Quantificação do teor de biodiesel na
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502 mistura diesel/biodiesel através das técnicas de caracterização elétrica em corrente contínua e
503 alternada”, sob a coordenação do professor José Ezequiel de Souza/FACET; “Síntese e
504 caracterização de vidros dopados teluritos com íons terras raras para aplicação fotônica.”, sob a
505 coordenação do professor Marcio da Silva Figueiredo/FACET; “Preparação e caracterização
506 estrutural, térmica e óptica de vidros boratos de cálcio (CaLiBO) dopados comíons terras-raras
507 com potencial para uso em dispositivos ópticos”, sob a coordenação da professora Seila Rojas de
508 Souza/FACET; “A tradução do subalterno no projeto político-epistêmico de superação da
509 colonialidade na América Latina”, sob a coordenação da professora Tchella Fernandes
510 Maso/FADIR; “A inclusão escolar do aluno com deficiência intelectual: percepções de
511 professores, familiares e alunos.”, sob a coordenação da professora Aline Maira da Silva/FAED;
512 “Valorização docente no plano de ações articulares (PAR): Análise de municípios Sul-Mato513 Grossenses”, sob a coordenação da professora Elisangela Alves da Silva Scaff/FAED;
514 “Desenvolvimento de novos produtos a partir do Araticum (Annona cacans)”, sob a coordenação
515 da professora Cristina Tostes Filgueiras/FAEN; “Otimização de uma planta sucroalcooleira para
516 as condições regionais do estado de Mato Grosso do Sul”, sob a coordenação do professor
517 Eduardo Manfredini Ferreira/FAEN; “Dimensionamento e aparatos experimentais visando o
518 ensino e a pesquisa no curso de Engenharia de Energia”, sob a coordenação do professor
519 Orlando Moreira Júnior/FAEN; “Produção e funcionalização de Nanocristais de Celulose
520 obtidos de fibras brasileiras: Uma contribuição para a sustentabilidade”, sob a coordenação da
521 professora Silvia Maria Martelli/FAEN; “Atributos químicos e microbiológicos do solo sob
522 sistema de rotação de culturas envolvendo espécies oleaginosas para a produção de óleo
523 vegetal”, sob a coordenação da professora Elaine Reis Pinheiro Lourente/FCA; “Histologia
524 Nativas de Peixes Brasileiros Selvagens e de Cultivo no Mato Grosso do Sul”, sob a
525 coordenação da professora Fabiana Cavichiolo/FCA; “Identificação de problemas locomotores
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526 em frangos de corte em diferentes tipos de cama”, sob a coordenação do professor Rodrigo
527 Garófallo Garcia/FCA; “Termologia infravermelha na avaliação da incidência de lesões no
528 coxim plantar de frangos de corte”, sob a coordenação do professor Rodrigo Garófallo
529 Garcia/FCA; “Melhoramento e biotecnologia aplicados ao setor sucroalcooleiro de Mato Grosso
530 do Sul”, sob a coordenação do professor Rodrigo Kelson Silva Rezende/FCA; “Cultivo in vitro
531 de espécies nativas do Cerrado”, sob a coordenação do professor Rodrigo Kelson Silva
532 Rezende/FCA; “Melhoramento genético e biotecnologia aplicados ao setor sucroalcooleiro de
533 Mato Grosso do Sul”, sob a coordenação do professor Rodrigo Kelson Silva Rezende/FCA;
534 “Propagação in vitro de Orquidaceae e bioprospecção de microalgas como suplemento de meio
535 de cultivo”, sob a coordenação da professora Cláudia Roberta Damiani/FCBA; “Atividade
536 antimicrobiana e perigos associados à utilização de nove espécies de plantas do bioma Sul-Mato537 Grossense utilizadas popularmente como medicinais-vigente”, sob a coordenação da professora
538 Kelly Mari Pires de Oliveira/FCBA; “Prevalência da infecção causada pelo t.pallidum e a
539 relação epidemiológica com outras doenças sexualmente transmissíveis na população feminina
540 do município de Dourados-MS”, sob a coordenação da professora Simone Simionatto/FCBA;
541 “Soroprevalência de sífilis em gestantes admitidas na maternidade do Hospital Universitário de
542 Dourados-MS”, sob a coordenação da professora Simone Simionatto/FCBA; “Cidades Médias:
543 uma leitura das desigualdades sociais através da Geografia Política”, sob a coordenação do
544 professor Alexandre Bergamin Vieira /FCH; “Geoparque e identidade territorial: produção de
545 território turístico e sustentabilidade social.”, sob a coordenação do professor Edvaldo Cesar
546 Moretti/FCH; “Unidades de Conservação e produção do território turístico na fronteira Brasil547 Paraguai”, sob a coordenação do professor Edvaldo Cesar Moretti/FCH; “Cultura histórica nos
548 meios de comunicação e materiais didáticos do MST “, sob a coordenação do professor Fernando
549 Perli/FCH; “Subsídios, condenações e contratos: As receitas das câmaras municipais de Cuiabá e
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550 Vila Bela no século XVII”, sob a coordenação da professora Nauk Maria de Jesus/FCH;
551 “Políticas Públicas: Novos sujeitos e espaços interculturais Dentro e fora dos territórios
552 Indígenas no Mato Grosso do Sul”, sob a coordenação da professora Noêmia dos Santos Pereira
553 Moura/FCH; “Economia e política em uma área de fronteira: o antigo Sul de Mato Grosso,
554 séculos XVIII-XX”, sob a coordenação do professor Paulo Roberto Cimó Queiroz/FCH;
555 “Avaliação da complexidade dos padrões textuais e espectrais de remanescentes de vegetação
556 nativa na bacia do rio Ivinhema(MS)”, sob a coordenação do professor Sérgio Henrique
557 Vannuchi Leme de Mattos/FCH; “Efeitos da utilização da FAP (psicoterapia analítico funcional)
558 por terapeutas iniciantes na mudança da frequência de comportamentos clinicamente relevantes
559 de clientes com queixa de problemas nos relacionamentos interpessoais.”, sob a coordenação da
560 professora Tatiane Carvalho Castro/FCH; “Relação mãe-bebê: análise de influências de
561 variáveis no desenvolvimento infantil”, sob a coordenação da professora Veronica Aparecida
562 Pereira/FCH; “Avaliação da toxidade subcrônica da Casearia sylvestris Swartz em ratos”, sob a
563 coordenação do professor Arquimedes Gasparotto Junior /FCS; “Avaliação das propriedades
564 antiaterogênicas de uma fração enriquecida e padronizada de llex paraguaiensis A.ST.-HIL. em
565 coelhos Nova Zelândia à dieta hipercolesterolêmica”, sob a coordenação do professor
566 Arquimedes Gasparotto Junior/FCS. Em votação. Aprovado conforme Resolução nº
567 124/2016/CEPEC; e) Parecer 747/2016 – referente à aprovação do credenciamento do professor
568 Tiago André Denck Colman, como membro permanente, no Quadro de Docentes do Programa
569 de Pós-Graduação em Química/FACET/UFGD. Em votação. Aprovado conforme Resolução nº
570 125/2016/CEPEC; f) Parecer 748/2016 – referente à aprovação do credenciamento do professor
571 Willyam Roger Padilha Barros, como membro permanente, no Quadro de Docente do Programa
572 de Pós-Graduação em Química/FACET/UFGD. Em votação. Aprovado conforme Resolução nº
573 126/2016/CEPEC; g) Parecer 749/2016 – referente à aprovação do credenciamento da professora
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574 Marcela Zanetti Corazza, como membro permanente, no Quadro de Docentes do Programa de
575 Pós-Graduação em Química/FACET/UFGD. Em votação. Aprovado conforme Resolução nº
576 127/2016/CEPEC; h) Parecer 750/2016 – referente à aprovação do credenciamento, a partir de
577 23/03/2016, do professor Cláudio Rodrigo Nogueira, como membro colaborador, no Quadro de
578 Docentes do Programa de Pós-Graduação em Química/FACET/UFGD. Em votação. Aprovado
579 conforme Resolução nº 128/2016/CEPEC; i) Parecer 751/2016 – referente à aprovação do
580 descredenciamento, a pedido, do professor Ivan Ramires do Quadro de Docentes do Programa
581 de Pós-Graduação em Química/FACET/UFGD. Em votação. Aprovado conforme Resolução nº
582 129/2016/CEPEC; j) Parecer 752/2016 – referente à aprovação do descredenciamento, a pedido,
583 do professor Anderson Rodrigues Lima Caires, do Quadro de Docentes do Programa de Pós584 Graduação em Química/FACET/UFGD. Em votação. Aprovado conforme Resolução nº
585 130/2016/CEPEC; k) Parecer 753/2016 – referente à aprovação do descredenciamento, a pedido,
586 dos professores Angélica Otazú Melgarejo, Antonio Dari Ramos e Jorge Eremites de Oliveira,
587 do Quadro de Docentes do Programa de Pós-Graduação em História/FCH/UFGD. Em votação.
588 Aprovado conforme Resolução nº 131/2016/CEPEC; l) Parecer 754/2016 – referente à
589 aprovação do descredenciamento, a pedido, do professor Edson Lucas dos Santos do Quadro de
590 Docentes

do

Programa

de

591 Biodiversidade/FCBA/UFGD.

Pós-Graduação
Em

votação.

em

Entomologia

Aprovado

e

conforme

Conservação

da

Resolução

nº

592 132/2016/CEPEC; m) Parecer 755/2016 – referente à aprovação da mudança de categoria do
593 professor Evaristo Alexandre Falcão, de docente permanente para docente colaborador, no
594 Quadro de Docentes do Programa de Pós-Graduação em Química/FACET/UFGD. Em votação.
595 Aprovado conforme Resolução nº 133/2016/CEPEC; n) Parecer 756/2016 – referente à alteração
596 do nome da disciplina “Introdução à Ciência e Tecnologia de Células a Combustíveis” para
597 “Eletroquímica de Superfície”, do Programa de Pós-Graduação em Química/FACET/UFGD. Em
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598 votação. Aprovado conforme Resolução nº 134/2016/CEPEC; o) Parecer 757/2016 – referente à
599 alteração do Regulamento do Programa de Pós-Graduação em Entomologia e Conservação da
600 Biodiversidade, da Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais/FCBA/UFGD. Em votação.
601 Aprovado conforme Resolução nº 135/2016/CEPEC; p) Parecer 759/2016 – referente à alteração
602 da Estrutura Curricular do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Entomologia e
603 Conservação da Biodiversidade, com validade para os ingressantes a partir do 1º semestre letivo
604 de 2016. Em votação. Aprovado conforme Resolução nº 136/2016/CEPEC; q) Parecer 760/2016
605 – referente à aprovação de Projetos de Pesquisa, conforme segue: “Síntese, caracterização e
606 aplicação de novos complexos derivados do 2-aminobenzotiazol”, sob a coordenação da
607 professora Daiane Roman/FACET; “Cultivo e caracterização anatômica de plantas nativas de
608 uso medicinal e alimentício: Alibertia edulis L. (marmelo do cerrado) e Jacaranda decurrens
609 subsp. symmetrifoliolata Farias & Proença (carobinha)”, sob a coordenação da professora
610 Elissandra Pacito Torales/FCBA; “Pesquisas Socioeconômicas e Socioambientais nas Unidades
611 de Planejamento e Gerenciamento do Amambai e do Iguatemi – Mato Grosso do Sul – Brasil”,
612 sob a coordenação do professor André Geraldo Berezuk/FCH; “HumanizaSUS e os desafios da
613 saúde como direito de cidadania”, sob a coordenação da professora Catia Paranhos
614 Martins/FCH; “Processo Histórico de Ocupação Pioneira no Sul do Estado de Mato Grosso do
615 Sul”, sob a coordenação do professor José Carlos Ziliani/FCH; “Leishmaniose canina: perfil
616 clínico, epidemiológico e identificação molecular de espécies de Leishmania spp.”, sob a
617 coordenação da professora Herintha Coeto Neitzke Abreu/FCS; “Perfil nutricional de residentes
618 em moradias estudantis”, sob a coordenação da professora Rita de Cassia Bertolo Martins/FCS.
619 Em votação. Aprovado conforme Resolução nº 137/2016/CEPEC; r) Parecer nº 761/2016 –
620 referente à aprovação de relatórios finais de projetos de pesquisa, conforme segue: “Avaliação
621 estrutural das Unidades de Saúde conveniadas ao PET – Saúde da Família Dourados, MS”, sob a
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622 coordenação da professora Marcia Midori Shinzato/FCS; “Diagnóstico e acompanhamento de
623 anemia falciforme na comunidade tradicional remanescente quilombola de Dourados – MS”, sob
624 a coordenação da professora Marcia Midori Shinzato/FCS; “Impacto das doenças
625 reumatológicas na qualidade de vida da população de Dourados – MS”, sob a coordenação da
626 professora Marcia Midori Shinzato/FCS; “Perfil dos trabalhadores nas Estratégias Saúde da
627 Família da cidade de Dourados – MS”, sob a coordenação da professora Marcia Midori
628 Shinzato/FCS. Em votação. Aprovado conforme Resolução nº 138/2016/CEPEC; s) Parecer nº
629 762/2016 – referente a aprovação de relatórios parciais com pedido de prorrogação de projetos
630 de pesquisa, conforme segue: “Desempenho da gestão ambiental no Hospital Universitário da
631 Universidade Federal da Grande Dourados: mensuração com uso da Teoria da Resposta ao
632 Item”, sob a coordenação da professora Vera Luci de Almeida/FACE; “ Impacto do salário
633 mínimo sobre o trabalho dos jovens no Brasil”, sob a coordenação da professora Jaqueline
634 Severino da Costa/FACE; “Elaboração de bebida fermento-destilada a partir de frutos da
635 Guavira”, sob a coordenação da professora Danielle Marques Vilela/FCBA; “Biodiversidade de
636 insetos em biomas brasileiros, com ênfase em Tephritoidea (Diptera), seus parasitoides e plantas
637 hospedeiras”, sob a coordenação do professor Manoel Araécio Uchoa-Fernandes/FCBA. Em
638 votação. Aprovado conforme Resolução nº 139/2016/CEPEC; t) Parecer nº 763/2016 – referente
639 a aprovação do Regulamento do Programa de Pós-Graduação em História, da Faculdade de
640 Ciências

Humanas/FCH/UFGD.

Em

votação.

Aprovado

conforme

Resolução

nº

641 140/2016/CEPEC; u) Parecer nº 764/2016 - referente à prorrogação, com efeito retroativo para o
642 dia 02/04/2016, do prazo de encerramento do Curso de Especialização em Docência na
643 Educação Infantil, da Faculdade de Educação/FAED/UFGD e convalidar os atos praticados pela
644 coordenação do curso. Em votação. Aprovado conforme Resolução nº 141/2016/CEPEC; v)
645 Parecer nº 765/2016 - referente às alterações no Plano Plurianual de Capacitação Técnico
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646 Administrativo,

2015-2017,

da

Pró-Reitoria

de

Ensino

de

Pós-Graduação

e

647 Pesquisa/PROPP/UFGD, conforme segue: Inclusão do servidor Juliano Antunes Espíndola, com
648 previsão de afastamento no 2º semestre de 2016, sendo doze meses de afastamento integral e
649 doze meses de afastamento parcial; Ampliação do tempo de afastamento integral para a
650 servidora Gislaine Damasceno Orlando de seis para doze meses, passando a ficar doze meses de
651 afastamento integral e doze meses de afastamento parcial; ampliação do tempo de afastamento
652 integral para a servidora Ana Maria da Silva Magalhães de doze para vinte e quatro meses,
653 passando a ficar vinte e quatro meses de afastamento integral e dezoito meses de afastamento
654 parcial, com início no segundo semestre de 2016. Em votação. Aprovado conforme Resolução nº
655 142/2016/CEPEC; w) Parecer nº 766/2016 - referente ao Plano Plurianual de Capacitação
656 Técnico

Administrativo,

2015-2017,

do

Escritório

de

Assuntos

657 Internacionais/ESAI/RTR/UFGD, conforme segue: Inclusão da servidora Rosiane da Cruz de
658 Freitas, com previsão de afastamento parcial de seis meses, no período de setembro/2016 à
659 fevereiro/2017; inclusão da servidora Francieli Maria Pazdiora, com previsão de afastamento
660 parcial de dezoito meses, no período de março/2017 à agosto de 2018. Em votação. Aprovado
661 conforme Resolução nº 143/2016/CEPEC; x) Parecer nº 767/2016 - referente ao credenciamento
662 e mudança de categoria no quadro de docentes do Programa de Pós-Graduação em Biologia
663 Geral e Bioprospecção-FCBA/UFGD, conforme segue: credenciamento dos docentes Edson
664 Lucas dos Santos e Simone Simionatto como docentes colaboradores; e mudança de categoria da
665 docente Claudia Roberta Damiani, de docente permanente para docente colaborador. Em
666 votação. Aprovado conforme Resolução nº 144/2016/CEPEC; y) Parecer nº 768/2016 - referente
667 ao descredenciamento, a pedido, dos docentes Edvaldo Cesar Moretti e Marlene Estevão
668 Marchetti

do

quadro

de

docentes

do

Programa

de

Pós-Graduação

em

669 Agronegócios/FACE/UFGD. Em votação. Aprovado conforme Resolução nº 145/2016/CEPEC.
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670 12. Assuntos Gerais: A conselheira Paula informou que a Câmara de Ensino de Graduação
671 havia solicitado a alteração do Calendário Acadêmico da Graduação incluindo novo prazo para
672 lançamento do Edital de Portado de Diploma, e que houve 40 inscritos no processo, distribuídos
673 entre diversos cursos. Acrescentou que esta alteração do calendário foi muito positiva,
674 considerando a evasão que tem ocorrido nos cursos de graduação. O presidente em exercício
675 informou que foram liberados recursos de emendas parlamentares para utilização no Hospital
676 Universitário e na UFGD e aproveitou para convidou a todos para participarem da festa Junina
677 da UFGD. O conselheiro Fernando convidou os demais membros para prestigiarem a barraca do
678 espetinho da turma do Baja na festa junina. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu
679 a presença de todos e encerrou a reunião às quatorze horas e cinquenta e seis minutos. E para
680 constar, eu, Juciane Verônica Napolitano Brandão, secretária, lavrei a presente Ata que, lida e
681 achada conforme, será assinada por mim e por todos os presentes. Dourados, 23 de junho de
682 2016.
683 T.A.Juciane Verônica Napolitano Brandão__________________________________________
684 Prof. Márcio Eduardo de Barros__________________________________________________
685 Prof. Caio Luis Chiariello________________________________________________________
686 T.A. Cristiane Stolte (suplente)___________________________________________________
687 Profª. Kely de Picoli Souza_______________________________________________________
688 Prof. Pablo Christiano Barboza Lollo______________________________________________
689 T.A. Vagno Nunes de Oliveira (suplente)___________________________________________
690 Profª. Paula Pinheiro Padovese Peixoto ___________________________________________
691 Profª. Juliana Rosa Carrijo Mauad________________________________________________
692 Prof. Fabio Juliano Negrão______________________________________________________

29

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS

693 Prof. Marcio da Silva Figueiredo________________________________________________
694 Prof. Rodrigo Matheus Pereira__________________________________________________
695 Prof. Fernando Augusto Alves Mendes____________________________________________
696 Profª. Giselle Cristina Martins Real_______________________________________________
697 Prof. Walter Roberto Marschner (suplente)_________________________________________
698 Profª. Rita de Cássia Bertolo Martins______________________________________________
699 Prof. Claudio Teodoro de Carvalho_______________________________________________
700 Prof. Julio Henrique Rosa Croda__________________________________________________
701 Profֺª. Rosilda Mara Mussury Franco da Silva________________________________________
702 Profª. Rosemeire Messa de Souza Nogueira_________________________________________
703 Profª. Emília Alonso Balthazar___________________________________________________
704 T.A. Bruno Cezar Alvaro Pontin__________________________________________________
705 T.A. Eduardo Barbosa Lenzi____________________________________________________
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