MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS

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

1 Aos vinte e dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis, às oito horas, nas
2 dependências da Universidade Federal da Grande Dourados, Cine Auditório da Unidade I,
3 sob a presidência da Magnífica Reitora, Professora Liane Maria Calarge, em atendimento
4 à Convocação n 06/2016, reuniram-se os seguintes conselheiros: Marcio Eduardo de
5 Barros – Vice-Reitor, Prof. Caio Luiz Chiariello – Pró-Reitor de Gestão de Pessoas; Profª.
6 Silvana de Paula Quintão Scalon – Pró-Reitora de Ensino de Pós-Graduação e Pesquisa em
7 exercício; T.A. Alex Fraga - Pró-Reitor de Avaliação Institucional e Planejamento em
8 exercício; T.A. Vander Soares Matoso – Pró-Reitor de Administração; Profª. Paula Pinheiro
9 Padovese Peixoto – Pró-Reitora de Ensino de Graduação; Profª. Rosilda Mara Mussury
10 Franco – Pró-Reitora de Extensão e Cultura em exercício; Prof. Rodrigo Matheus Pereira 11 representantes dos docentes; Profª. Fabiana Cavichiolo, Prof. Fernando Augusto Alves
12 Mendes, Prof. Marcus Vinicius Monteiro Varanis, Profª. Thaise da Silva e Profª. Rita de
13 Cássia Bertolo Martins e Prof.ª Thaise da Silva – representantes da Câmara de Ensino de
14 Graduação; Prof. Julio Henrique Rosa Croda – representante da Câmara de Ensino de Pós15 Graduação e Pesquisa; Prof.ª Emilia Alonso Balthazar, Profª. Rosemeire Messa de Souza
16 Nogueira e Profª. Rosenilda Marques Felipe – representantes da Câmara de Extensão e
17 Cultura; T.A. Eduardo Barbosa Lenzi – representante dos servidores técnicos administrativos.
18 Não houve representação discente, considerando que venceu o mandato dos representantes e não
19 foram indicados novos representantes pelo DCE. Faltaram e justificaram ausência os seguintes
20 conselheiros: Profª. Jaqueline Severino da Costa, Profª. Kely de Picoli Souza, Profª. Juliana Rosa
21 Carrijo Mauad e Prof. Claudio Teodoro de Carvalho. Faltaram e não justificaram ausência os
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22 seguintes conselheiros: Prof. Fabio Juliano Negrão, Prof. Everton Castelão Tetila, Profª. Emilia
23 Alonso Balthazar, Prof. Fernando Augusto Alves Mendes, T.A. Babinton Luis Patias Trein e
24 T.A. Bruno Cesar Alvaro Pontin. A presidente declarou aberta a reunião, passando ao primeiro
25 assunto da pauta. 1. Resolução nº 146/2016 emitida ad referendum – transfere a data da
26 reunião ordinária do mês de julho: Em apreciação. Homologada conforme Resolução nº
27 151/2016/CEPEC. 2. Posse de Conselheiro: Foi empossado o seguinte conselheiro: Técnico
28 Administrativo Vander Soares Matoso – Pró-Reitor de Administração. 3. Ata da 62ª Reunião
29 Ordinária: Em apreciação. Aprovada. 4. Expediente: A presidente propôs a discussão sobre a
30 utilização de pauta eletrônica. Em votação a inclusão deste assunto. Aprovada. 5. Resoluções
31 emitidas ad referendum: Em apreciação. a) Resolução nº 147/2016 – referente a aprovação da
32 alteração do calendário acadêmico da graduação – 2016, prorrogando os prazos para ajuste de
33 matrícula por solicitação do aluno, efetivação dos ajustes de matrícula pelo coordenador e
34 divulgação das listas de alunos matriculados. Em votação. Homologada conforme Resolução nº
35 151/2016/CEPEC; b) Resolução nº 148/2016 – referente a aprovação das solicitações de dilação
36 de prazo, concedendo mais um ano letivo para término do curso de graduação, aos seguintes
37 acadêmicos: Aureliano Severino Neto, do curso de Agronomia/FCA; Geandro Vila Maior de
38 Souza, do curso de Agronomia/FCA; Simone Galvão e Silva, do curso de Agronomia/FCA;
39 Walney Higor Reginaldo Souza, do curso de Administração/FACE; Eliane Rodrigues de
40 Oliveira Ferreira, do curso de Ciências Contábeis/FACE; Eduardo Silgueiro Frade, do curso de
41 Ciências Contábeis/FACE; Flávio Manoel Silva da Rosa, do curso de Gestão Ambiental/FCBA;
42 Ivo Barbosa Netto, do curso de Gestão Ambiental/FCBA; João Flávio Capilé Bueno, do curso de
43 Gestão Ambiental/FCBA; Aliny Coelho da Silva, do curso de Ciências Biológicas/FCBA. Em
44 votação. Homologada conforme Resolução nº 151/2016/CEPEC; c) Resolução nº 149/2016 –
45 referente a aprovação do oferecimento do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu, MBA em Gestão
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46 Ambiental, área de concentração: Gestão Ambiental Municipal, a ser oferecido pela Faculdade
47 de Ciências Biológicas e Ambientais/FCBA/UFGD. O curso será executado no período de
48 04/11/2016 a 30/04/2018, com carga horária de 360 horas, 24 créditos e 24 vagas, sendo que 3
49 vagas serão reservadas para servidores da UFGD. Em votação. Homologada conforme
50 Resolução nº 151/2016/CEPEC; d) Resolução nº 150/2016 – referente a aprovação do
51 Regulamento do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu, MBA em Gestão Ambiental, com área de
52 concentração em Gestão Ambiental Municipal, oferecido pela Faculdade de Ciências Biológicas
53 e Ambientais/FCBA. Em votação. Homologada conforme Resolução nº 151/2016/CEPEC. 6.
54 Câmara de Ensino de Graduação: Em apreciação. a) Parecer nº 71/2016 – referente a
55 aprovação das solicitações de reintegração dos seguintes acadêmicos: Ricardo Matias de
56 Almeida, do curso de Sistemas de Informação/FACET; Rusivelter Willer Saracho Jara, do curso
57 de Geografia/FCH; Alison Lemes Ferreira, do curso de Ciências Sociais/FCS. Em votação.
58 Aprovado conforme Resolução nº 152/2016/CEPEC; b) Parecer nº 73/2016 – referente a
59 aprovação do Relatório Final do Projeto de Pesquisa vinculado ao Programa de Projetos de
60 Pesquisa na Licenciatura (PROLICEN/UFGD intitulado “O ensino de Sociologia na EJA nas
61 escolas estaduais de Dourados-MS: um estudo de caso”, do acadêmico Rodolfo Dias Pinto, sob a
62 orientação da professora Maria de Lourdes dos Santos/FAED. Em votação. Aprovado conforme
63 Resolução nº 153/2016/CEPEC; c) Parecer nº 74/2016 – referente à aprovação de relatório final
64 de projeto de ensino de graduação, com ônus, conforme segue: “Aplicações práticas da
65 Engenharia Genética II”, sob a coordenação da professora Simone Simionatto/FCBA; “O
66 desenvolvimento de material didático e prático visando uma melhor aprendizagem de técnicas
67 de Biotecnologia Ambiental”, sob a coordenação da professora Maricy Raquel Lindenbah
68 Bonfá/FCBA; “Manejo reprodutivo e escrituração zootécnica na criação de coelhos – Ano II”,
69 sob a coordenação da professora Andréa Maria de Araújo Gabriel/FCA. Em votação. Aprovado
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70 conforme Resolução nº 154/2016/CEPEC; d) Parecer nº 75/2016 – referente à aprovação do
71 Regulamento de Atividades Complementares do curso de Biotecnologia da Faculdade de
72 Ciências Biológicas e Ambientais/FCBA. Em votação. Aprovado conforme Resolução nº
73 155/2016/CEPEC; e) Parecer nº 76/2016 – referente a aprovação do Regulamento de Trabalho
74 de Conclusão de Curso do curso de Biotecnologia da Faculdade de Ciências Biológicas e
75 Ambientais/FCBA. Em votação. Aprovado conforme Resolução nº 156/2016/CEPEC; f) Parecer
76 nº 77/2016 – referente a aprovação do Regulamento de Estágio Supervisionado do curso de
77 Física-Licenciatura da Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia. Em votação. Aprovado
78 conforme Resolução nº 157/2016/CEPEC; g) Parecer nº 78/2016 – referente a criação de
79 Comissão para instituir normatização referente à presença de crianças no ambiente acadêmico
80 durante a realização de aulas teóricas e práticas. Em discussão. A conselheira Paula disse que
81 esse assunto surgiu da solicitação do coordenador do curso de Ciências Biológicas, professor
82 Sandro, devido a presença de alunas grávidas e mães com crianças dentro dos laboratórios
83 durante as aulas práticas. Que com relação às alunas grávidas o professor pode substituir as
84 aulas, mas quanto às crianças isso não é possível fazer e para os professores é constrangedor
85 falar para os pais que não é permitido a presença das crianças nos laboratórios. A presidente
86 disse que este é um assunto que não está muito bem esclarecido nos regimentos da UFGD, mas
87 que pela legislação não é permitida a presença de crianças em sala, mas que a universidade não
88 tem oferecido condições aos seus acadêmicos para permanência nos cursos, oferecendo espaços
89 adequados para que os pais deixem os filhos enquanto estão em sala de aula. Acrescentou que a
90 Administração vem estudando uma proposta de implantação de uma brinquedoteca e que a
91 princípio seria para funcionar apenas no período noturno. O conselheiro Eduardo disse que o
92 Regulamento Geral dos cursos de graduação, ao permitir a presença em sala de aula apenas dos
93 alunos matriculados, de certo modo já exclui a presença de crianças e outras pessoas que não
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94 estejam matriculados. Finalizou dizendo que já existe um dispositivo normativo que poderia
95 impedir o ingresso das crianças, mas que entende que uma regulamentação específica trará um
96 menor constrangimento aos professores e coordenadores. A conselheira Paula disse que de
97 acordo com o regulamento quando o aluno não está matriculado ele não tem acesso a sala de
98 aula, mas que na prática a situação é outra e a UFGD não pode fechar os olhos diante dessa
99 situação, pois se olhar bem a fundo o problema é muito maior do que se tem conhecimento,
100 citando casos em que o aluno está com a matrícula irregular e ainda assim assiste as aulas. A
101 presidente esclareceu que a comissão fará um estudo e normatização acerca da presença de
102 crianças em sala de aula e da participação de alunas gestantes nas aulas práticas e que com
103 relação aos alunos que assistem as aulas mesmo estando com a matrícula irregular é um
104 problema do professor e do coordenador do curso, pois já existe regulamentação bastando
105 apenas o professor comunicar os alunos fazendo cumprir a norma. O conselheiro Eduardo disse
106 que os riscos a que estão expostas as alunas gestantes não se restringe as alunas da graduação,
107 mas da pós-graduação também, considerando os cursos que tem pesquisas de campo e em
108 laboratório. Acrescentou que será preciso criar um dispositivo que não prejudique as
109 acadêmicas, pois a aluna da graduação pode ter a aula reposta em outro período, mas as
110 pesquisas da pós-graduação nem sempre podem ser paralisadas. Não havendo mais discussões a
111 presidente abriu para candidatura dos membros que desejam compor a comissão e questionou se
112 poderia ser formada por três membros. A conselheira Rosilda Mara manifestou interesse em
113 participar. A conselheira Paula sugeriu que seja formada por professores de todos os turnos.
114 Como não houve o interesse de outros membros a presidente propôs como forma de
115 encaminhamento definir os nomes conjuntamente com a PROGRAD e posteriormente emitir
116 resolução do CEPEC compondo a comissão e estabelecendo prazos para conclusão dos
117 trabalhos. Em votação a proposta apresentada. Aprovada. h) Parecer nº 79/2016 – referente a
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118 aprovação das solicitações de dilação de prazo, concedendo mais um ano letivo para término do
119 curso de graduação, aos seguintes acadêmicos: Aline Catellan Wolubueff da Silva, do curso de
120 Nutrição/FCS; Eva Emanuely Carbonaro Sampaio, do curso de Nutrição/FCS; Marcela Ribeiro
121 Cabral, do curso de Nutrição/FCS. Em votação. Aprovado conforme Resolução nº
122 158/2016/CEPEC; i) Parecer nº 80/2016 – referente à oferta da disciplina “Pesquisa
123 Mercadológica/108h” em período letivo especial de inverno para o curso de Administração124 Bacharelado da Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia/FACE. Em
125 votação. Aprovado conforme Resolução nº 159/2016/CEPEC; j) Parecer nº 81/2016 – referente a
126 aprovação das solicitações de trancamento especial de matrícula dos seguintes acadêmicos:
127 Devanir Palacios de Carvalho, do curso de Letras/FACALE; William Rodrigo Bottega, do curso
128 de Engenharia de Aquicultura/FCA. Em discussão. A conselheira Paula informou que os pedidos
129 foram motivados por problemas graves de saúde. Em votação. Aprovado conforme Resolução nº
130 160/2016/CEPEC; k) Parecer nº 82/2016 – referente à aprovação do Calendário Acadêmico da
131 Graduação dos Cursos a Distância do ano letivo de 2016. Em discussão. A conselheira Paula
132 solicitou a correção de dois itens, conforme segue: alterar o termo “1º sem.” por 2º sem.”, nas
133 datas de 07/10, 11/11 e 09/12. Em votação. Aprovado conforme Resolução nº 161/2016/CEPEC;
134 l) Parecer nº 83/2016 – referente à aprovação de alterações no Projeto Pedagógico do curso de
135 Zootecnia/FCA, conforme segue: exclusão das disciplinas obrigatórias: Física Aplicada –
136 72h/FACET e Mecanização Zootécnica – 72h/FCA; inclusão das disciplinas obrigatórias:
137 Fundamentos a Física – 72h/FACET e Máquinas e Mecanização Agrícola – 72h/FCA. Em
138 votação. Aprovado conforme Resolução nº 162/2016/CEPEC; m) Parecer nº 84/2016 - referente
139 à aprovação do Regulamento de Trabalho de Conclusão de Curso do curso de Engenharia da
140 Computação da Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia/FACET. Em votação. Aprovado
141 conforme Resolução nº 163/2016/CEPEC; n) Parecer nº 85/2016 – referente à aprovação do
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142 Regulamento de Estágio Supervisionado do curso de Licenciatura em Educação no Campo da
143 Faculdade

Intercultural

Indígena.

Em

votação.

Aprovado

conforme

Resolução

nº

144 164/2016/CEPEC; o) Parecer nº 86/2016 – referente à aprovação de Relatório Final de Projeto
145 de Ensino de Graduação, com ônus, conforme segue: “Processo de ensino de aprendizagem da
146 disciplina fertilidade do solo e adubação: estratégia prática do ensino através de pesquisa”, sob a
147 coordenação da professora Alessandra Mayumi Tokura Alovisi/FCA; “Estudo, desenvolvimento
148 e construções de aparatos experimentais para auxílio às disciplinas: Planejamento, montagem e
149 execução de experimento”, sob a coordenação do professor Orlando Moreira Junior/FAEN;
150 “Estudo, desenvolvimento e construção de aparatos experimentais para auxílio às disciplinas:
151 Mecânica dos fluídos experimental e instrumentação para Engenharia”, sob a coordenação do
152 professor Orlando Moreira Junior/FAEN; “Elaboração de material didático para a escolha de
153 rolamentos”, sob a coordenação do professor Antonio Carlos Caetano de Souza/FAEN;
154 “Elaboração de material didático para disciplina de Máquinas Térmicas”, sob a coordenação do
155 professor Antonio Carlos Caetano de Souza/FAEN; “Museu didático dos solos – Ano III”, sob a
156 coordenação da professora Elaine Reis Pinheiro Lourente/FCA. Em votação. Aprovado
157 conforme Resolução nº 165/2016/CEPEC; p) Parecer nº 87/2016 – referente à aprovação de
158 Projetos de Ensino de Graduação, sem ônus, conforme segue: “Ampliando o conhecimento em
159 urgência e emergência no pré-hospitalar”, sob a coordenação do professor Thiago Pauluzi
160 Justino/FCS; “Grupo de Pesquisa em Química Geral I”, sob a coordenação do professor Roberto
161 da Silva Gomes/FACET. Em votação. Aprovado conforme Resolução nº 166/2016/CEPEC; q)
162 Parecer nº 88/2016 – referente à aprovação de Projetos de Ensino de Graduação, com ônus,
163 conforme segue: “Museu de organismos aquáticos marinhos Ano II”, sob a coordenação da
164 professora Daniele Menezes Albuquerque/FCA; “Piscicultura da teoria à prática: cultivar é
165 fácil”, sob a coordenação da professora Daniele Menezes Albuquerque/FCA; “Museu Didático
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166 dos Solos – Ano IV”, sob a coordenação da professora Elaine Reis Pinheiro Lourente/FCA;
167 “Desenvolvimento de produtos alimentícios contendo concentrados proteicos de peixe”, sob a
168 coordenação da professora Elenice Souza Dos Reis Goes/FCA; “Visitas a empresas com
169 enfoque em sistemas de PCP II – Ano II”, sob a coordenação da professora Fabiana
170 Raupp/FAEN; “Visitas a empresas com enfoque em sistemas de PCP I – Ano II”, sob a
171 coordenação da professora Fabiana Raupp/FAEN; “Guia de estudos para resolução de problemas
172 em química analítica e quantitativa”, sob a coordenação do professor Heberth Juliano
173 Vieira/FACET; “Projeto de aperfeiçoamento para o ingressante em ciências exatas”, sob a
174 coordenação da professora Irene Magalhães Craveiro/FACET; “Refundar e reconceituar a
175 ideologia na Educação”, sob a coordenação do professor Alcimar Queiroz/FAED; “Processo de
176 ensino de aprendizagem da disciplina fertilidade do solo e adubação: estratégia prática do ensino
177 através da pesquisa”, sob a coordenação da professora Alessandra Mayumi Tokura Alovisi/FCA;
178 “Estruturas especiais em concreto armado”, sob a coordenação do professor André Felipe
179 Aparecido Mello/FAEN; “Manejo reprodutivo e escrituração zootécnica na criação de coelho
180 ano IV”, sob a coordenação da professora Andrea Maria de Araujo Gabriel/FCA; “Implantação
181 de metodologia ativa na disciplina de farmacologia humana II e elaboração de guia
182 farmacoterapêutico no Hospital Universitário da UFGD”, sob a coordenação da professora
183 Candida Aparecida Leite Kassuya/FCS; “ Adaptações metabólicas de organismos aquáticos –
184 visão prática”, sob a coordenação da professora Claucia Honorato da Silva/FCA; “Geografia e
185 trabalho de campo, leituras da realidade ano II, 2017”, sob a coordenação da professora Claudia
186 Marques Roma/FCH; “Áreas protegidas em Mato Grosso do Sul: avaliação e tomada de
187 decisão”, sob a coordenação do professor Jairo Campos Gaona/FCBA; “Evolução do material
188 didático da disciplina sistemas multiagentes”, sob a coordenação do professor Joinvile Batista
189 Junior/FACET; “Planejamento experimental: do campo as análises estatísticas”, sob a
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190 coordenação da professora Liliam Silvia Candido/FCBA; “Produção material didático para
191 disciplina de sistemas de qualidade e aplicação de ferramentas da qualidade no desenvolvimento
192 de experimentos”, sob a coordenação da professora Maricy Raquel Lindenbah/FCBA; “Arquivo,
193 museu e centro histórico de Cuiabá: visita técnica dos discentes do bacharelado em História”,
194 sob a coordenação da professora Nauk Maria de Jesus/FCH; “Estudo, desenvolvimento e
195 construção de aparatos experimentais para auxílio as disciplinas: planejamento, montagem e
196 execução de experimentos: métodos e análise experimental – Ano III”, sob a coordenação do
197 professor Orlando Moreira Junior/FAEN; “Estudo, desenvolvimento e construção de aparatos
198 experimentais para auxílio às disciplinas: mecânica dos fluídos experimental e instrumentação
199 para engenharia – Ano III”, sob a coordenação do professor Orlando Moreira Junior/FAEN;
200 “Treinamento para realização de aquisição de sinais vibratórios em aeronaves não tripuladas do
201 tipo drone”, sob a coordenação do professor Rafael Ferreira Gregolin/FACET; “Produção
202 material didático para a disciplina de Bioinformática II”, sob a coordenação do professor
203 Rodrigo Matheus Pereira/FCBA; “Produção de material didático no formato híbrido para o
204 ensino de cálculo diferencial e integral”, sob a coordenação do professor Sidnei Azevedo de
205 Souza/FACET; “Fungos micorrízicos arbusculares (FMAs) em mudas florestais e de frutíferas”,
206 sob a coordenação da professora Silvia Correa Santos/FACET; “Aplicações práticas da
207 Engenharia Genética”, sob a coordenação da professora Simone Simionatto/FCBA; “Livro
208 Digital: informática na educação matemática: Possibilidades para o atual e o futuro professor”,
209 sob a coordenação do professor Tiago Dziekaniak Figueiredo/FACET; “Elaboração de objetos
210 de aprendizagem digitais para aprendizagem de algoritmos e estruturas de dados I e laboratório
211 de programação I”, sob a coordenação da professora Valguima Victoria Viana Aguiar
212 Odakura/FACET; “Planejamento e elaboração de material didático para aulas práticas da
213 disciplina de bioquímica I do curso de Nutrição”, sob a coordenação da professora Virginia
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214 Demarchi

Kappel

Trichez/FCS.

Em

votação.

Aprovado

conforme

Resolução

nº

215 167/2016/CEPEC. 7. Câmara de Extensão e Cultura: Em apreciação. a) Parecer nº 14/2016 –
216 referente à aprovação das Ações de Extensão sem ônus, cadastradas no Edital nº.
217 15/2015/PROEX, conforme segue: “Formação continuada com professores da Educação Básica:
218 um estudo dos conceitos geométricos”, sob a coordenação da professora Cintia Melo dos
219 Santos/FACET; “Da aldeia à Web: informática para professores indígenas, da Aldeia
220 Cachoeirinha, de Miranda-MS”, sob a coordenação do professor Ednei Nunes de Oliveira/EaD;
221 “Solo de Quintal”, sob a coordenação da professora Júnia Cristina Pereira/FACALE;
222 “Aperfeiçoamento para o ingressante em Áreas Exatas”, sob a coordenação da professora Irene
223 Magalhães Craveiro/FACET; “IX Semana Integrada de Química - SEINQUI”, sob a
224 coordenação do acadêmico Francisnei Luiz Nunes Filho/FACET; “Recepção da Turma XX da
225 Medicina UFGD”, sob a coordenação da acadêmica Daniele Peres da Silva/FCS. Em votação.
226 Aprovado conforme Resolução nº 168/2016/CEPEC; b) Parecer nº 15/2016 – referente à
227 aprovação da Ação de Extensão com ônus, cadastrada no Edital nº 14/2015/PROEX, intitulada
228 “UFGD de Portas Abertas – UFGD-2016”, sob a coordenação do técnico administrativo Wagner
229 Vieira Oliveira/PROEX. Em votação. Aprovado conforme Resolução nº 169/2016/CEPEC; c)
230 Parecer nº 16/2016 – referente à aprovação das Ações de Extensão com ônus, cadastradas no
231 Edital nº 26/2016/PROEX, conforme segue: “Curso de Sistema de Informações Geográficas
232 2017”, sob a coordenação do professor Joelson Gonçalves Pereira/FCBA; “Introdução à Língua
233 e Cultura Latinas I”, sob a coordenação do professor Bruno Oliveira Maroneze/FACALE;
234 “Introdução à Língua e Cultura latinas II”, sob a coordenação do professor Bruno Oliveira
235 Maroneze/FACALE; “V Formação de mediadores em leitura: PROLER Comitê Dourados/MS”,
236 sob a coordenação da professora Celia Regina Delácio Fernandes/FACALE; “Sistema orgânico
237 e agroecológico de criação de abelhas na comunidade areias”, sob a coordenação do professor
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238 Euclides Reuter de Oliveira/FCA; “6º Seminário sobre uso e conservação do cerrado do sul de
239 Mato Grosso do Sul e 13ª Feira das sementes nativas e crioulas de Juti”, sob a coordenação da
240 professor Zefa Valdivina Pereira/FCBA; “IV Feira do livro e da leitura UFGD”, sob a
241 coordenação do professor Rodrigo Garófallo Garcia/Reitoria; “Os 100 anos da Reserva Indígena
242 de Dourados: conquistas, desafios e perspectivas”, sob a coordenação da professora Juliana
243 Grasieli Bueno Mota/FCH; “Semana acadêmica da computação, vinculada à VII Jornada de
244 tecnologia do Mato Grosso do Sul”, sob a coordenação do professor Rodrigo Yoshikawa
245 Oeiras/FACET; “XI Dia de campo: produção de silagem orgânica para ruminantes”, sob a
246 coordenação do professor Euclides Reuter de Oliveira/FCA; “Alimentação: Feno orgânico para
247 ruminantes”, sob a coordenação do professor Euclides Reuter de Oliveira/FCA; “II Semana de
248 Letras da FACALE”, sob a coordenação do professor Marcelo Saparas/FACALE; “III FECEN –
249 Feira de Ciências e Engenharias”, sob a coordenação do acadêmico Francisnei Luiz Nunes
250 Filho/FACET; “II SELAC – Seminário de Literatura e Arte Contemporânea”, sob a coordenação
251 da técnica administrativa Christiane Silveira Batista/Reitoria; “XI Encontro do PROLER:
252 leituras plurais”, sob a coordenação da professora Célia Regina Delácio Fernandes/FACALE;
253 “2º Workshop da Central de Empresas Juniores da UFGD Júnior 2017 e 1º Concurso de vídeo
254 picht das empresas juniores da UFGD”, sob a coordenação da técnica administrativa Elisangela
255 de Souza Bernardes/Reitoria; “II Encontro Regional de Gestão Ambiental, recursos naturais e
256 território”, sob a coordenação do professor Jairo Campos Gaona/FCBA; “Mostra Científica e
257 Cultural Itinerante: Despertando para a educação científica e tecnológica a partir das interações
258 histórico-culturais”, sob a coordenação da professora Maria Amélia Monteiro/FACET; “VIII
259 Simpósio nacional de geografia da saúde – V Fórum internacional de geografia da saúde”, sob a
260 coordenação da professora Claudia Marques Roma/FCH; “IV Seminário Internacional dos
261 espaços de fronteira (IV Geofronteira): Por fronteiras do encontro / Por encontros na fronteira”,
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262 sob a coordenação do professor Alexandre Bergamin Vieira/FCH; “UFGD sem opressão”, sob a
263 coordenação da técnica administrativa Ana Carolina Santana Moreira/Reitoria; “7ª Semana
264 Acadêmica de Engenharia de Alimentos”, sob a coordenação da professora Angela Dulce
265 Cavenaghi/FAEN; “V Biotec no Shopping”, sob a coordenação do professor Marcelo Fossa da
266 Paz/FCBA; “Rodas de Conversas: Opressões em pauta”, sob a coordenação da técnica
267 administrativa Ariane Rigotti/Reitoria; “I Workshop Industrial”, sob a coordenação do professor
268 Ricardo Camparim/FACET; “VII Seminário a voz e a cena”, sob a coordenação do professor
269 Marcos Machado Chaves/FACALE; “VII SAICBAB – Semana acadêmica integrada de ciências
270 ambientais, biológicas e biotecnológicas”, sob a coordenação do professor Rodrigo Matheus
271 Pereira/FCBA; “IX Simpósio e II Semana Acadêmica de Nutrição da UFGD”, sob a
272 coordenação da professora Livia Gussoni Basile/FCS; “Arraiá da FCBA”, sob a coordenação da
273 acadêmica Gabriela de Brito Silva/FCBA; “VI Simpósio de saúde do adolescente de Mato
274 Grosso do Sul”, sob a coordenação do acadêmico Guilherme Silva Augusto/FCS; “III Jornada
275 das Ciências Biológicas”, sob a coordenação da acadêmica Gabriela de Brito Silva/FCBA;
276 “Qualificação dos discentes de iniciação científica, extensão e trabalho de conclusão de curso
277 que utilizam os laboratórios da FCBA/UFGD”, sob a coordenação da professora Maricy Raquel
278 Lindenbah Bonfá/FCBA; “Reciclagem de esponjas domésticas com retorno social na cidade de
279 Dourados/MS”, sob a coordenação do acadêmico Rafael Correia da Silva/FCBA; “Controle de
280 Qualidade de mel produzido e ou comercializado no Estado do Mato Grosso do Sul”, sob a
281 coordenação da professora Silvia Maria Martelli/FAEN; “Campanha de castração e educação
282 sobre posse responsável de animais de estimação”, sob a coordenação da professora Fabiana
283 Ribeiro Caldara/FCA; “Transferência e validação de tecnologias agropecuárias em
284 assentamento: novas relações entre atores – fase II”, sob a coordenação da professora Alessandra
285 Mayumi Tokura Alovisi/FCA; “Para uma vida bem-vinda – visita aberta às gestantes de Durados
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286 e região – Ano II”, sob a coordenação da professora Luciana Leonetti Correia/FCH; “Liga
287 Acadêmica de Nutrição - LAN”, sob a coordenação da professora Rita de Cássia Bertolo
288 Martins/FCS; “Inclusão de oficinas Estimuladoras e atividades assistidas com animais na rotina
289 de idosos de uma instituição de longa permanência em Dourados-MS”, sob a coordenação da
290 professora Ariany Carvalho dos Santos/FCS; “Educação para implantação e utilização de hortas
291 e pomares agroecológicos em unidades básicas de saúde – parte 2”, sob a coordenação da
292 professora Emilia Alonso Balthazar/FCS; “Cartografia da produção teatral no Mato Grosso do
293 Sul”, sob a coordenação da professora Junia Cristina Pereira/FACALE; “Capacidade avançada
294 em economia solidária”, sob a coordenação do professor Sanyo Drummond Pires/PROEX;
295 “Comércio de alimentos na Cidade Universitária de Dourados: contribuições para a melhoria da
296 qualidade”, sob a coordenação da professora Eliana Janet Sanjinez Argandoña/FAEN; “Ação
297 contra o tráfico de mulheres”, sob a coordenação da professora Tchella Fernandes Maso/FADIR;
298 “Liga de Nutrição em Geriatria – LINUGE - continuação”, sob a coordenação da professora
299 Claudia Gonçalves de Lima/FCS; “Sistema orgânico de produção de hortaliças na agricultura
300 familiar, em Mato Grosso do Sul”, sob a coordenação do professor Euclides Reuter de
301 Oliveira/FCA; “Produção de adubo orgânico para implantação de hortas comunitárias através da
302 compostagem de resíduos sólidos gerados na Universidade Federal da Grande Dourados”, sob a
303 coordenação da professora Danielle Marques Vilela/FCBA; “Grupo de estudo InterArtes”, sob a
304 coordenação do professor Paulo Custódio de Oliveira/FACALE; “BiodiverCidade: aproximando
305 pessoas das áreas verdes urbanas”, sob a coordenação do professor Paulino Barroso Medina
306 Júnior/FCBA; “Áreas Verdes Urbanas – Cidades Sustentáveis”, sob a coordenação do professor
307 Jairo Campos Gaona/FCBA; “WebTV da UFGD”, sob a coordenação do técnico administrativo
308 Thales Albano de Souza Pimenta/Reitoria; “Jornada de Foguetes Caseiros para o Ensino de
309 Física e Ciências”, sob a coordenação do professor Giovani Manzeppi Faccin/FACET;
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310 “Mulheres assentadas e cooperadas na produção de alimentos saudáveis e produtos de geração
311 de renda na agricultura familiar”, sob a coordenação da professora Alzira Salete Menegat/FCH;
312 “Memórias em conflitos: digitalização de documentações sobre as disputas de terras do Arquivo
313 da FUNAI de Ponta Porã/MS”, sob a coordenação do professor Carlos Barros Gonçalves/FCH;
314 “Ações para o desenvolvimento de tecnologias para pequenos produtores rurais: produção de
315 energia elétrica através de BFT, estudos em uma bancada com bombas de fluxo e análise de
316 viabilidade de implantação”, sob a coordenação do professor Orlando Moreira Junior/FAEN;
317 “Cartilha de Educação Permanente em Saúde: oficinas de formação”, sob a coordenação da
318 professora Sandra Fogaça Rosa Ribeiro/FCH; “Programa de Integração de Ensino e Serviço em
319 Saúde”, sob a coordenação do professor Fábio Juliano Negrão/FCS; “UFGD Baja – Biênio
320 2017/2018”, sob a coordenação do professor Natanael Takeo Yamamoto/FCA; “Biotecnologia
321 para todos V: As percepções a sociedade”, sob a coordenação da professora Liliam Silvia
322 Candido/FCBA; “Sementes crioulas: promovendo a sustentabilidade para as comunidades
323 indígenas de etinia guarani-kaiowa”, sob a coordenação da professora Zefa Valdivina
324 Pereira/FCBA; “Promoção de hábitos alimentares saudáveis para escolares indígenas II”, sob a
325 coordenação da professora Livia Gussoni Basile/FCS; “Apicultura orgânica e agroecológico:
326 alternativa de alimento e agregação de renda na Agricultura Familiar”, sob a coordenação da
327 professora Andrea Maria de Araújo Gabriel/FCA; “Show de Química por meio de teatro”, sob a
328 coordenação do professor Admir de Souza Pereira/FACET; “Cantos, Danças e performances
329 indígenas”, sob a coordenação da professora Cándida Graciela Chamorro Arguello/FCH;
330 “Oficinas de Cidadania Participativa”, sob a coordenação do professor Joelson Gonçalves
331 Pereira/FCBA; “Piscicultura como ferramenta de interação universidade e sociedade”, sob a
332 coordenação da professora Daniele Menezes Albuquerque/FCBA; “Utilizando o Scratch como
333 ferramenta de ensino de programação para estudantes do ensino fundamental”, sob a
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334 coordenação da professora Claudia Regina Tinós Peviani/FACET; “Tecnologia educativa Web
335 2.0 na escola pública”, sob a coordenação da professora Valguima Victória Viana Aguiar
336 Odakura/FACET; “Elaboração de um sistema de informações georreferenciadas para o
337 município de Laguna Carapã”, sob a coordenação do acadêmico Rodrigo Moraes de
338 Jesus/FCBA; “Monitoramento das condições de produção nas pisciculturas e durante a 13ª e 14ª
339 Festa do Peixe de Dourados”, sob a coordenação da professora Fabiana Cavichiolo/FCA;
340 “Grupo de ensino, pesquisa e extensão em dança e ginástica”, sob a coordenação da professora
341 Jacqueline da Silva Nunes Pereira/FAED; “Combate e Prevenção à Hipertensão arterial na
342 população da Grande Dourados”, sob a coordenação da professora Silvia Aparecida
343 Oesterreich/FCS; “Atendimento educacional especializado – seu pensar, sentir e fazer”, sob a
344 coordenação da professora Mirlene Ferreira Macedo Damázio/FAED; “A formação de
345 professores em Ensino de Ciências em um pequeno grupo de pesquisa na interface universidade346 escola”, sob a coordenação da professora Adriana Marques de Oliveira/FACET; “Coleções
347 entomológicas: material didático como recurso no ensino e aprendizagem (Ano II)”, sob a
348 coordenação do técnico administrativo Flavio Gato Cucolo/FCBA; “Piscicultura uma atividade
349 nutritiva e sustentável ao alcance de todos – ano 6”, sob a coordenação da professora Fabiana
350 Cavichiolo/FCA; “Inclusão produtiva de jovens rurais do assentamento Santa Clara II,
351 município de Juti, MS”, sob a coordenação do professor Valter Vieira Alves Júnior/FCBA;
352 “Associação Atlética Acadêmica Vinícius Soares Cerávolo: Cultura, Esporte e Saúde”, sob a
353 coordenação da professora Silvia Aparecida Oesterreich/FCS; “Jornal Universitário Agrícola
354 News”, sob a coordenação do professor Valdiney Cambuy Siqueira/FCA; “ Frutos do cerrado
355 como alternativa de sustentabilidade para assentamentos rurais da região de Nova Andradina,
356 MS”, sob a coordenação da professora Zefa Valdivina Pereira/FCBA; “I Workshop tecnóligo de
357 equipamentos industriais”, sob a coordenação do professor Ricardo Camparim/FACET. Em
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358 votação. Aprovado conforme Resolução nº 170/2016/CEPEC. d) Parecer nº 17/2016 – referente
359 às Ações de Extensão – Incubadora, com ônus, cadastradas no Edital nº 27/2016/PROEX,
360 conforme segue: “Incubação de empreendimento social e solidário: restaurante tipo bistrô”, sob
361 a coordenação da professora Angélica Margarete Magalhães/PROEX; “Incubação de
362 empreendimentos de economia solidária no ramo de cultura”, sob a coordenação do professor
363 Sanyo Drummond Pires/PROEX; “Incubação de empreendimentos econômicos solidários como
364 estratégia para desenvolvimento local sustentável

na região da Grande Dourados”, sob a

365 coordenação da professora Zefa Valdivina Pereira/FCBA; “Produção de lanches para
366 comercialização em lanchonetes do Campus da UFGD”, sob a coordenação da professora
367 Angelica Margarete Magalhães/PROEX; “Incubação da rede Agroecoindígena Guarani e
368 Kaiowa”, sob a coordenação do professor Eder Pereira Gomes/FCA. Em votação. Aprovado
369 conforme Resolução nº 171/2016/CEPEC. e) Parecer nº 18/2016 – referente às Ações de
370 Extensão da UFGD – Base de Estudos, com ônus, cadastradas no Edital nº 28/2016/PROEX,
371 conforme segue: “Implantação e monitoramento de unidade familiar em transição para sistemas
372 de produção de leite orgânico”, sob a coordenação do professor Euclides Reuter de
373 Oliveira/FCA; “Ações para o desenvolvimento de tecnologias para pequenos produtores rurais:
374 Construção e validação de um desidratador de frutas híbrido”, sob a coordenação do professor
375 Orlando Moreira Junior/FAEN; “Banco comunitário de sementes crioulas como estratégia para a
376 conservação agrobiodiversidade do complexo de assentamentos rurais Eldorado, município de
377 Sidrolândia em Mato Grosso do Sul”, sob a coordenação da professora Zefa Valdivina
378 Pereira/FCBA. Em votação. Aprovado conforme Resolução nº 172/2016/CEPEC. f) Parecer nº
379 19/2016 – referente a Ação de Extensão, com ônus, cadastrada no Edital nº 14/2015/PROEX,
380 intitulada “Programa Centro de Formação UFGD”, sob a coordenação da professora Rosilda
381 Mara Mussury/PROEX. Em votação. Aprovado conforme Resolução nº 173/2016/CEPEC. g)
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382 Parecer nº 20/2016 – referente às Ações de Extensão da UFGD, sem ônus, cadastradas no Edital
383 nº 15/2015/PROEX, conforme segue: “Dia nacional da reanimação cardiopulmonar 2016”, sob a
384 coordenação do professor Roque Beltrão Batista/FCS; “I oficina de habilidades médicas –
385 LAMICC”, sob a coordenação de Jacqueline Marcely Oliveira/FCS; “Festivolei”, sob a
386 coordenação de Josiane Fujisawa Filus de Freitas/FAED; “Semana integrada da matemática em
387 parceria com o PAPMEM (Programa de aperfeiçoamento para professores do ensino médio)”,
388 sob a coordenação de Adriana de Fátima Vilela Biscaro/FACET; “Semana acadêmica da
389 computação d UFGD vinculada a VI Jornada de tecnologias de informação do Mato Grosso do
390 Sul”, sob a coordenação de Rodrigo Yoshikawa Oeiras/FACET. Em votação. Aprovado
391 conforme Resolução nº 174/2016/CEPEC. 8. Câmara de Ensino de Pós-graduação e
392 Pesquisa: Em apreciação. a) Parecer 770/2016 – referente à alteração do corpo de docentes do
393 curso de Pós-Graduação Lato Sensu, Especialização em Direito, com vigência retroativa a 20 de
394 outubro de 2015, conforme segue: exclusão dos docentes Acelino Rodrigues de Carvalho, James
395 Gallinati Heim, Gassen Zaki Gebara e Antônio José Guimarães Brito; inclusão dos docentes
396 Alisson Henrique do Prado Farinelli e Tiago Resende Botelho. Em votação. Aprovado conforme
397 Resolução nº 175/2016/CEPEC; b) Parecer 771/2016 – referente à inclusão da professora Irene
398 Magalhães Craveiro no quadro de docentes/orientadores do curso de Especialização em Ensino
399 de Matemática da UAB/EaD/UFGD. Em votação. Aprovado conforme Resolução nº
400 176/2016/CEPEC; c) Parecer 772/2016 – referente à alteração do regulamento do Curso de Pós401 Graduação Lato Sensu em Saúde Pública. Em votação. Aprovado conforme Resolução nº
402 177/2016/CEPEC; d) Parecer 773/2016 – referente à alteração do projeto do Curso de Pós403 Graduação Lato Sensu em Saúde Pública. Em votação. Aprovado conforme Resolução nº
404 178/2016/CEPEC; e) Parecer 774/2016 – referente ao credenciamento do professor Marcelo
405 Fossa da Paz, como membro permanente, no Quadro de Docentes do Programa de Pós-
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406 Graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental/FACET/UFGD. Em votação. Aprovado
407 conforme Resolução nº 179/2016/CEPEC; f) Parecer 775/2016 – referente ao credenciamento do
408 professor Willia Renzo Cortez Vega, como membro permanente, no Quadro de Docente do
409 Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental/FACET/UFGD. Em votação.
410 Aprovado conforme Resolução nº 180/2016/CEPEC; g) Parecer 776/2016 – referente às
411 alterações no quadro de docentes do Programa de Pós-Graduação em Sociologia/FCH/UFGD,
412 conforme segue: Credenciamento do professor Marcílio Rodrigues Lucas, como docente
413 colaborador; Descredenciamento, a pedido, dos professores Fernando Ramalho Martins, Jacy
414 Corrêa Curado, Marcos Alexandre dos Santos Ferras (a partir de 01/09/2016), Patrícia Alves
415 Ramiro e Renato Ramos Martini; Alteração da condição de docente permanente para docente
416 colaborador das professoras: Maria Gabriela Guillen Carias e Marisa de Fátima Lomba de
417 Farias. Em votação. Aprovado conforme Resolução nº 181/2016/CEPEC; h) Parecer 779/2016 –
418 referente à aprovação das Normas para participação de Pesquisador Sênior nos Programas de
419 Pós-Graduação da Universidade Federal da Grande dourados. Em votação. Aprovado conforme
420 Resolução nº 182/2016/CEPEC; i) Parecer 780/2016 – referente à aprovação de relatórios finais
421 de Projetos de Pesquisa, conforme segue: “Histórias de mulheres da terra: memórias, violências,
422 resistências e relações de gênero”, sob a coordenação do professor Losandro Antônio
423 Tedeshi/FCH; “Histórias de mulheres na fronteira: migrações, memórias, terra e relações de
424 gênero”, sob a coordenação do professor Losandro Antônio Tedeschi/FCH; “Avaliação do nível
425 de gestão das empresas do setor da construção civil no município de Dourados-MS: uma
426 abordagem através da gestão da cadeia de suprimentos e construção enxuta (lean construction)”,
427 sob a coordenação do professor Rodolfo Benedito da Silva/FAEN; “Atomização da polpa de
428 Campomanesia adamantium: influência das variáveis de processo na retenção de vitamina C”,
429 sob a coordenação da professora Eliana Janet Sanjinez Argandoña/FAEN; “Efeito das doses de
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430 biofertilizantes na adubação do capim-Piatã”, sob a coordenação do professor Marco Antônio
431 Previdelli Orrico Junior/FCA; “Qualidade de mudas e avaliação do comportamento fisiológico
432 de acessos de pinhão manso em função do nível de alumínio”, sob a coordenação da professora
433 Silvana de Paula Quintão Scalon/FCA; “Germinação e crescimento inicial de Hancornia
434 apeciosa Gomes (mangaba) após armazenamento e dessecação”, sob a coordenação da
435 professora Silvana de Paula Quintão Scalon/FCA; “Armazenamento e germinação de sementes e
436 crescimento inicial de mudas de Eugenia uvalha Cambess e Eugenia pyriformis St. Hill”, sob a
437 coordenação da professora Silvana de Paula Quintão Scalon/FCA; “Conservação da qualidade e
438 controle alternativo de patógenos pós-colheita em mamão formosa (Carica papaya L.)”, sob a
439 coordenação da professora Silvana de Paula Quintão Scalon/FCA; “Conservação pós-colheita,
440 viabilidade e vigor das sementes de frutas nativas no Cerrado sul-matogrossense após o
441 armazenamento”, sob a coordenação da professora Silvana de Paula Quintão Scalon/FCA;
442 “Ecofisiologia da germinação e crescimento inicial de espécies frutíferas nativas no cerrado em
443 Mato Grosso do Sul”, sob a coordenação da professora Silvana de Paula Quintão Scalon/FCA;
444 “Produção de goiabeira ‘Pedro Sato’ (Psidium guajava L.) sob diferentes épocas e intensidades
445 de poda de frutificação, na região de Santa Teresinha”, sob a coordenação da professora Silvana
446 de Paula Quintão Scalon/FCA; “Conservação de sementes de espécies frutíferas nativas do
447 cerrado em Mato Grosso do Sul”, sob a coordenação da professora Silvana de Paula Quintão
448 Scalon/FCA; “Conservação pós-colheita de frutos e viabilidade de sementes de duas espécies de
449 marmelo (Alivertia sessilis e Alivertia edulis), após o armazenamento”, sob a coordenação da
450 professora Silvana de Paula Quintão Scalon/FCA; “Ecofisiologia da germinação e do
451 crescimento inicial das mudas de espécies arbóreas nativas na região de Dourados-MS”, sob a
452 coordenação da professora Silvana de Paula Quintão Scalon/FCA; “Tolerância do algodoeiro
453 Gossypium Hirsutum cv. Delta opal ao estresse hídrico”, sob a coordenação da professora
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454 Silvana de Paula Quintão Scalon/FCA; “Efeito do pré-condicionamento osmótico e
455 sombreamento na germinação de sementes e no crescimento inicial de mudas de Bixa orellana L.
456 e Stryphnodendron polyphyllyum Mart”, sob a coordenação da professora Silvana de Paula
457 Quintão Scalon/FCA; “Conservação pós-colheita de mandioquinha-salsa: efeito do cálcio, da
458 atmosfera modificada e da refrigeração”, sob a coordenação da professora Silvana de Paula
459 Quintão Scalon/FCA; “Estresse salino na qualidade fisiológica de sementes e plântulas de
460 espécies arbóreas nativas”, sob a coordenação da professora Silvana de Paula Quintão
461 Scalon/FCA. Em votação. Aprovado conforme Resolução nº 183/2016/CEPEC; j) Parecer
462 782/2016 – referente à aprovação de Projetos de Pesquisa, conforme segue: “Planejamento da
463 produção aplicado à indústria de papel e celulose: modelos matemáticos, métodos de solução e
464 extensões”, sob a coordenação do professor Marcos Mansano Furlan/FACET; “Concepções dos
465 licenciandos em matemática sobre o uso pedagógico das tecnologias digitais”, sob a
466 coordenação do professor Tiago Dziekaniak Figueiredo/FACET; “Mecanismos da plasticidade
467 comportamental como ferramenta para o entendimento da evolução social em abelhas”, sob a
468 coordenação do professor Samuel Vieira Boff/FCBA; “Viver para contar o outro lado da
469 fronteira: olhares sobre gênero, identidades e memórias da migração feminina camponesa para o
470 Paraguai”, sob a coordenação do professor Losandro Antônio Tedeschi/FCH; “Geocartografia da
471 morbimortalidade por suicídio em Mato Grosso do Sul (1990 a 2014)”, sob a coordenação do
472 professor Adeir Archanjo da Mota/FCH; “Avaliação dos níveis sérios de ácido úrico em
473 pacientes com síndrome metabólica-correlação com parâmetros clínicos e laboratoriais”, sob a
474 coordenação da professora Marcia Midori Shinzato/FCS. Em votação. Aprovado conforme
475 Resolução nº 184/2016/CEPEC; k) Parecer 781/2016 – referente à aprovação de relatórios
476 parciais com pedido de prorrogação de projetos de pesquisa, conforme segue: “Desenvolvimento
477 de procedimentos espectrofluorimétrico para determinação de fármacos e herbicida em amostras
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478 de interesse comercial e ambiental”, sob a coordenação do professor Heberth Juliano
479 Vieira/FACET; “Prospecção da própolis de abelhas nativas sem ferrão do Mato Grosso do Sul”,
480 sob a coordenação do professor Edson Lucas dos Santos/FCBA; “Uma avaliação do Programa
481 Benefício de Prestação Continuada (BPC) a partir de microdados da POF”, sob a coordenação
482 do professor Pedro Rodrigues de Oliveira/FACE. Em votação. Aprovado conforme Resolução nº
483 185/2016/CEPEC; l) Parecer 783/2016 – referente à prorrogação, com efeito retroativo para o
484 dia 20/02/2016, do prazo de encerramento do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Ensino de
485 Matemática, da Faculdade de Educação a Distância/EaD/UFGD e convalidação dos atos
486 praticados pela coordenação do curso. Aprovado conforme Resolução nº 186/2016/CEPEC; m)
487 Parecer 784/2016 – referente à aprovação das alterações no Regulamento do Programa de Pós488 Graduação Stricto Sensu, Mestrado e Doutorado, em Ciências da Saúde da Faculdade de
489 Ciências

da

Saúde/FCS/UFGD.

Em

votação.

Aprovado

conforme

Resolução

nº

490 187/2016/CEPEC; n) Parecer 785/2016 – referente à aprovação do novo Regulamento do
491 Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Antropologia/FCH/UFGD. Em votação.
492 Aprovado conforme Resolução nº 188/2016/CEPEC; o) Parecer 786/2016 – referente à alteração
493 do Plano Plurianual de Capacitação Técnico Administrativo, 2014 a 2017, do Hospital
494 Universitário-HU/EBSERH/UFGD, conforme segue: a) Exclusão dos servidores Alexandre
495 Rodrigues Mendonça, Ana Paula Scheiger da Silva, Andrea da Silva Santos, Mayara de Souza
496 Rodrigues, Mirian Pedroso Alves, Reginaldo da Silva Canhete, Renata Pires de Araújo, Rosalina
497 Dantas da Silva, e Veruska Lopes Pereira; b) Alteração do afastamento do servidor Morrison
498 Francisco Reis Verão para cursar Mestrado Profissional em Administração Pública na
499 Universidade Federal da Grande Dourados, com previsão de 06 (seis) meses de afastamento
500 integral e 18 (dezoito) meses de afastamento parcial. Em votação. Aprovado conforme
501 Resolução nº 189/2016/CEPEC; p) Parecer 787/2016 – referente à alteração do Plano Plurianual
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502 de Capacitação Técnico Administrativo, 2014 a 2017, da Fazenda Experimental de Ciências
503 Agrárias/FAECA/Reitoria/UFGD, conforme segue: a) Alteração do regime de afastamento da
504 servidora Carla Andréia Schneider, auxiliar em administração, para período integral, pelo
505 período de 06 (seis) meses, a partir de 01/08/2016; b) Alteração do período inicial de
506 afastamento do servidor Moacir Marreiro da Silva, técnico em agropecuária, para o ano de 2017.
507 Em votação. Aprovado conforme Resolução nº 190/2016/CEPEC; q) Parecer 788/2016 –
508 referente à alteração do Plano Plurianual de Capacitação Técnico Administrativo, 2014 a 2017,
509 da Coordenadoria de Desenvolvimento de Tecnologia da Informação/COIN/Reitoria/UFGD,
510 conforme segue: a) Alteração da previsão do afastamento do servidor Thiago Basso, analista de
511 Tecnologia da Informação, do ano de 2015 para o ano de 2016 e da servidora Suzana de Paula,
512 analista de Tecnologia da Informação, do ano de 2014 para o ano de 2017; b) Exclusão da
513 previsão de afastamento do servidor Rhafael Soares ramos, técnico em Tecnologia da
514 Informação, para o ano de 2016, e dos servidores Herciney da Silva Monaco, Rafael Aleixo e
515 Silva, Ilma Ferreira Gonçalves e Rafael José Lopes Fontes para o ano de 2017. Em votação.
516 Aprovado conforme Resolução nº 191/2016/CEPEC; r) Parecer nº 789/2016 – referente à
517 alteração do Plano Plurianual de Capacitação Técnico Administrativo, 2016 a 2017, da
518 Prefeitura Universitária/PU/Reitoria/UFGD, conforme segue: a) Inclusão do afastamento do
519 servidor Alberto Giovani de Souza, administrador, no ano de 2017. Em votação. Aprovado
520 conforme Resolução nº 192/2016/CEPEC; s) Parecer nº 791/2016 – referente à alteração do
521 Plano Plurianual de Capacitação Técnico Administrativo, 2014 a 2017, da Coordenadoria de
522 Serviços de Biblioteca/CBS/Reitoria/UFGD, conforme segue: a) Exclusão da previsão de
523 afastamento dos servidores Paulo Gonçalves de Araújo e Cícero Gomes de Souza Junior no ano
524 de 2015 e do servidor Evangelista Canazza Silva no ano de 2017; b) Alteração da previsão de
525 afastamento do servidor Anderson Ávila Piassarollo, passando de 2015 para o primeiro semestre
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526 de 2017, para cursar Mestrado, sendo 12 (doze) meses de afastamento parcial e 12 (doze) meses
527 de afastamento integral; c) Inclusão da previsão de afastamento dos servidores: Cibele Andrade
528 Nogueira, para cursar Mestrado, com início no primeiro semestre de 2017 sendo 12 (doze)
529 meses de afastamento integral e 12 (doze) meses de afastamento parcial; Fernando da Silva
530 Souza, para cursar Mestrado, com início no primeiro semestre de 2017, sendo 12 (doze) meses
531 de afastamento integral e 12 (doze) meses de afastamento parcial; e Maria do Carmo Caetano,
532 para cursar Mestrado, com início do afastamento previsto para o primeiro semestre de 2017,
533 sendo 12 (doze) meses de afastamento parcial e 12 (doze) meses de afastamento integral. Em
534 votação. Aprovado conforme Resolução nº 193/2016/CEPEC; t) Parecer nº 792/2016 – referente
535 à alteração do Plano Plurianual de Capacitação Técnico Administrativo, 2015 a 2017, da Pró536 Reitoria de Ensino de Graduação/PROGRAD/UFGD, conforme segue: a) Exclusão da previsão
537 de afastamento dos servidores Karina R. E. S. R. Longo, Marta Terezinha Grattão Lopes e
538 Maurício da Silva Figueiredo no ano de 2016; b) Exclusão da previsão de afastamento do
539 servidor Wagner Vicentin no ano de 2017; c) Inclusão da previsão de afastamento dos servidores
540 Célio Luiz da Silva, Adriana Carla Teixeira da Costa Brito, Marina Oliveira Barboza Brandão,
541 Elessandra Farias e José da Silva Santos Junior no ano de 2017. Em votação. Aprovado
542 conforme Resolução nº 194/2016/CEPEC; u) Parecer nº 793/2016 - referente à alteração do
543 Plano Plurianual de Capacitação Técnico Administrativo, 2015 a 2017, da Pró-Reitoria de
544 Gestão de Pessoas/PROGESP/UFGD, conforme segue: a) Exclusão da previsão de afastamento
545 da servidora Marina Oliveira Barboza Brandão, Assistente em Administração para o ano de
546 2015; b) Alterar a duração da previsão de afastamento dos servidores Vinícius Gonçalves
547 Almeida, Assistente em Administração, de I-12M e P-12M para I-12M e P-01M e de Camila
548 Veiga de Lara, Psicóloga, Psicóloga, de P-12M e I-06M para P-12M, I-06M e P-03M no de
549 2015; c) Alteração da duração da previsão de afastamento da servidora Adriana de Almeida,
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550 Assistente em Administração, de P-12M e I-06M para P-12M e I-12M no ano de 2016; d)
551 Exclusão da previsão de afastamento do servidor Marcelo Meinhardt Monteiro, Assistente em
552 Administração, por motivo de vacância; e) Inclusão da previsão de afastamento dos servidores:
553 Verônica de Lourdes Pieto de Oliveira, Assistente em Administração, para cursar Doutorado e
554 Priscila Tayana Zanatta Leite, Assistente em Administração, para cursar Mestrado para o 1º
555 semestre do ano de 2017; f) Alterar na previsão de afastamento da servidora Elisângela Romero
556 Bruno a Instituição de UEL – Londrina/PR para UEMS – Dourados/MS e o nome do curso de
557 Mestrado em Serviço Social para Mestrado de Ensino em Saúde, para o ano de 2017. Em
558 votação. Aprovado conforme Resolução nº 195/2016/CEPEC; v) Parecer nº 794/2016 - referente
559 às alterações no Plano Plurianual de Capacitação Técnico Administrativo, 2015-2017, da Pró560 Reitoria de Avaliação Institucional e Planejamento/PROAP/UFGD, conforme segue: a)
561 Exclusão da previsão de afastamento dos servidores Claudeir de Almeida Guilhermino, César
562 Augusto Jacques Barrera, Cristiane Aparecida da Silva e Alex Fraga, para o ano de 2016; b)
563 Inclusão da previsão de afastamento da servidora Gisele de Souza Assunpção para o 2º semestre
564 do ano de 2016; c) Inclusão da previsão de afastamento dos servidores Antonio Reginaldo
565 Fernandes da Silva, Cristiane Aparecida da Silva, Jonas de Paula Oliveira, Marcia Tomoko
566 Sogame Carrijo, Vera Lucia Dias Cristaldo Berbel para o 1º semestre do ano de 2017; Exclusão
567 da previsão de afastamento dos servidores Andrey de Souza Mallmann e Roberto Wagner Barros
568 Bezerra Lopes para o 1º semestre do ano de 2017. Em votação. Aprovado conforme Resolução
569 nº 196/2016/CEPEC; w) Parecer nº 795/2016 - referente à alteração do Plano Plurianual de
570 Capacitação

Técnico

Administrativo,

2015-2017,

da

Faculdade

de

Ciências

da

571 Saúde/FCS/UFGD, conforme segue: a) Inclusão da previsão de afastamento da servidora Andrea
572 da Silva Santos Carbone para o ano de 2016; b) Alteração da previsão de afastamento da
573 servidora Cleide Adriane Signor Tirloni do ano de 2016 para o ano de 2017; c) Alteração da
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574 previsão de afastamento da servidora Flora Martinez Figueira Moreira no período integral de 12
575 meses para 24 meses; Inclusão da previsão de afastamento dos servidores Edevaldo Junior Alves
576 Moreira e Mariana Bento Tatara para o ano de 2017. Em votação. Aprovado conforme
577 Resolução nº 197/2016/CEPEC; x) Parecer nº 796/2016 - referente à alteração do Plano
578 Plurianual de capacitação Técnico Administrativo, 2015 a 2017, da Faculdade Intercultural
579 Indígena/FAIND/UFGD, conforme segue: a) Alterar a previsão de afastamento do servidor Ijean
580 Gomes Riedo, Técnico de Laboratório, para o 2º semestre do ano de 2016; b) Alterar a previsão
581 de afastamento dos servidores: Juliana Clara Simioni Wietholter, Administradora, para o 1º
582 semestre do ano de 2017 e Olinda Siqueira Correa Viana, Técnica em Assuntos Educacionais,
583 para o 2º semestre do ano de 2017; c) Exclusão da previsão de afastamento da servidora Rute
584 Eliz Vargas Marques, Assistente em Administração, em virtude de remoção para outra Unidade
585 Administrativa. Em votação. Aprovado conforme Resolução nº 198/2016/CEPEC; y) Parecer nº
586 797/2016 - referente à alteração do Plano Plurianual de Capacitação Técnico Administrativo,
587 2015 a 2017, da Pró-Reitoria de Administração/PRAD/UFGD, conforme segue: a) Inclusão na
588 previsão de afastamento os servidores: Soviana Foppa, Administradora, I-24M, Fernanda Vieira
589 Klein Teixeira Lopes, Assistente em Administração, I-6M e P-18M e Andrey de Souza
590 Mallmann, Administrador, I-6M e P-18M para o ano de 2017; b) Exclusão da previsão de
591 afastamento dos servidores Juliano Antunes Espíndola, Waltecir Cardoso Pereira, Lisias Costa
592 Guimarães e Renato Fabiano Cintra, em virtude de remoção para outra Unidade Administrativa;
593 c) Exclusão da previsão de afastamento dos servidores Wellington Paulino de Castro e Adriano
594 Cavalcante da Silva, em virtude de Redistribuição; d) Exclusão, a pedido, da previsão de
595 afastamento dos servidores Vagno Nunes de Oliveira, Mauro Roberto da Cunha Júnior, José
596 Carlos Nogueira e Vander Soares Matoso. Em votação. Aprovado conforme Resolução nº
597 199/2016/CEPEC; z) Parecer nº 798/2016 – referente à alteração do Plano Plurianual de
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598 Capacitação Docente, 2015 a 2017, da Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e
599 Economia/FACE/UFGD, conforme segue: a) Inclusão da previsão de afastamento dos
600 servidores: Gerson João Valeretto, para cursar Doutorado, com início do afastamento previsto
601 para o segundo semestre de 2016, sendo 12 (doze) meses de afastamento integral; Rômulo
602 Carvalho Cristaldo, para cursar Doutorado, com início do afastamento previsto para o primeiro
603 semestre de 2016, sendo 6 (seis) meses de afastamento integral; Cristiane Mallmann Huppes,
604 para cursar Doutorado, com início do afastamento previsto para o primeiro semestre de 2017,
605 sendo 24 (vinte e quatro) meses de afastamento integral; Rafael Martins Noriller, para cursar
606 Doutorado, com início do afastamento previsto para o segundo semestre de 2017, sendo 12
607 (doze) meses de afastamento integral; b) Alteração da previsão de afastamento do servidor
608 Eduardo Luis Casarotto, passando do ano de 2017 para o primeiro semestre de 2016, para cursar
609 Doutorado, sendo 24 (vinte e quatro) meses de afastamento integral e 18 (dezoito) meses de
610 afastamento parcial. Em votação; Aprovado conforme Resolução nº 200/2016/CEPEC; a1)
611 Parecer nº 799/2016 – referente à alteração do Plano Plurianual de Capacitação Docente, 2015 a
612 2017, da Faculdade de Educação/FAED/UFGD, conforme segue: a) Exclusão da Previsão de
613 afastamento do servidor Fábio Perboni, do 1º semestre de 2017; b) Inclusão da previsão de
614 afastamento da servidora Jacqueline da Silva Nunes Pereira, para cursar Doutorado, com
615 afastamento a partir do 2º semestre de 2017; c) Inclusão da previsão de afastamento da servidora
616 Marta Coelho Castro Troquez para cursar Pós-Doutorado, com afastamento a partir do 2º
617 semestre do ano de 2017; e d) Alteração da previsão de afastamento da servidora Maria de
618 Lourdes dos Santos, passando do ano de 2015 para o 2º semestre de 2017. Em votação.
619 Aprovado conforme Resolução nº 201/2016/CEPEC; b1) Parecer nº 800/2016 – referente à
620 alteração do Plano Plurianual de Capacitação Docente, 2015 a 2017, da Faculdade de Ciências
621 Exatas e Tecnologia/FACET/UFGD, conforme segue: a) Alteração da previsão de afastamento
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622 da servidora Carla Adriana Barvinski, do primeiro semestre de 2016 para o segundo semestre de
623 2016. Em votação. Aprovado conforme Resolução nº 202/2016/CEPEC; c1) Parecer nº 801/2016
624 – referente à alteração do Plano Plurianual de Capacitação Docente, 2015 a 2017, da Faculdade
625 Intercultural Indígena/FAIND/UFGD, conforme segue: a) Exclusão da previsão de afastamento
626 dos servidores Thiago Leandro Vieira Cavalcante e Andréia Sangalli no ano de 2017; b)
627 Inclusão da previsão de afastamento dos servidores: Andérbio Márcio Silva Martins, para
628 realizar ação de capacitação adquirida após quinquênio, com início do afastamento previsto para
629 o segundo semestre de 2016, sendo 03 (três) meses de afastamento integral; Antonio Dari
630 Ramos, para cursar Pós-Doutorado, com início do afastamento previsto para o segundo semestre
631 de 2017, sendo 06 (seis) meses de afastamento integral; c) Alteração da previsão de afastamento
632 dos servidores: Eliel Benites, para cursar Doutorado, passando do ano de 2016 para o primeiro
633 semestre de 2017, sendo 12 (doze) meses de afastamento integral; Maria Aparecida Mendes de
634 Oliveira, para cursar Doutorado, passando do ano de 2015 para o segundo semestre de 2017,
635 sendo 12 (doze) meses de afastamento integral; André Luis Freitas da Silva, para cursar
636 Doutorado, passando do ano de 2015 para o segundo semestre de 2017, sendo 06 (seis) meses de
637 afastamento integral; Neimar Machado de Sousa, para cursar Pós-Doutorado, passando do ano
638 de 2016 para o primeiro semestre de 2017, sendo 06 (seis) meses de afastamento integral; Edir
639 Neves Barboza, para cursar Doutorado, passando do ano de 2015 para o segundo semestre de
640 2017, sendo 12 (doze) meses de afastamento integral; Elâine da Silva Ladeia, para cursar
641 Doutorado, passando do ano de 2016 para o primeiro semestre de 2017, sendo 12 (doze) meses
642 de afastamento integral. Em votação. Aprovado conforme Resolução nº 203/2016/CEPEC; d1)
643 Parecer nº 802/2016 – referente à alteração do Plano Plurianual de Capacitação Docente, 2015 a
644 2017, da Faculdade de Comunicação, Artes e Letras/FACALE/UFGD, conforme segue: a)
645 Alteração da previsão de afastamento da servidora Alexandra Santos Pinheiro, para cursar Pós-
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646 Doutorado Sênior, passando do ano de 2016 para o primeiro semestre de 2017, sendo 06 (seis)
647 meses

de

afastamento

integral.

Em

votação.

Aprovado

conforme

Resolução

nº

648 204/2016/CEPEC. A conselheira Giselle solicitou a palavra e disse que recebeu por e-mail
649 apenas os pareceres referentes os planos e que estes não foram enviados junto e isso dificulta a
650 análise dos conselheiros. Disse ainda que recebeu apenas a pauta referente a Câmara de Pós651 Graduação e os assuntos referentes às outras duas câmaras não havia recebido. Finalizou
652 solicitando que a pauta seja enviada juntamente com a convocação para que os conselheiros
653 tenham tempo hábil para ler e analisar cada assunto, pois se assim não for, ficaria difícil a
654 discussão em plenário. A presidente esclareceu que os documentos da pauta foram enviados em
655 dois e-mails separados, pois a Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa encaminharam a
656 documentação um dia após o envio da convocação, mas que ficaria registrado a manifestação da
657 professora Giselle, pois realmente todo conselheiro precisa e deve receber os documentos com
658 antecedência. Expediente: Em apreciação. a) Utilização de pauta eletrônica nas reuniões do
659 Conselho em substituição às pautas impressas – A presidente propôs ao Conselho a utilização de
660 pauta digital nas reuniões, de forma a reduzir os custos com a confecção de pauta impressa.
661 Disse que será adquirido tablets para uso durante as reuniões e que enquanto não for concluída a
662 compra a pauta será apresentada no Datashow. Acrescentou que será entregue a todos os
663 conselheiros uma pauta resumida impressa e que aqueles que queiram uma cópia completa da
664 pauta impressa deverão solicitar com antecedência junto à SOC. A conselheira Rosemeire
665 solicitou que os documentos da pauta sejam enviado em bloco em um único e-mail. A presidente
666 esclareceu que normalmente funciona dessa forma, e que nesta reunião foi diferente pois a
667 câmara de pós-graduação atrasou para entregar os documentos. Não havendo mais discussões a
668 presidente colocou em votação o uso de pauta eletrônica nas reuniões do CEPEC. Aprovado. 9.
669 Assuntos Gerais: A conselheira Paula informou que a Câmara de Ensino de Graduação havia
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670 solicitado a alteração do Calendário Acadêmico da Graduação incluindo novo prazo para
671 lançamento do Edital de Portado de Diploma, e que houve 40 inscritos no processo, distribuídos
672 entre diversos cursos. Acrescentou que esta alteração do calendário foi muito positiva,
673 considerando a evasão que tem ocorrido nos cursos de graduação. O presidente em exercício
674 informou que foram liberados recursos de emendas parlamentares para utilização no Hospital
675 Universitário e na UFGD e aproveitou para convidou a todos para participarem da festa Junina
676 da UFGD. O conselheiro Fernando convidou os demais membros para prestigiarem a barraca do
677 espetinho da turma do Baja na festa junina. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu
678 a presença de todos e encerrou a reunião às quatorze horas e cinquenta e seis minutos. E para
679 constar, eu, Juciane Verônica Napolitano Brandão, secretária, lavrei a presente Ata que, lida e
680 achada conforme, será assinada por mim e por todos os presentes. Dourados, 23 de junho de
681 2016.
682 T.A.Juciane Verônica Napolitano Brandão__________________________________________
683 Profª. Liane Maria Calarge_______________________________________________________
684 T.A. Keila Midori Oshiro (suplente)________________________________________________
685 T.A. Alex Fraga (suplente) _______________________________________________________
686 Profª. Silvana de Paula Quintão Scalon (suplente)_____________________________________
687 Prof. Pablo Christiano Barboza Lollo______________________________________________
688 T.A. Vander Soares Matoso______________________________________________________
689 Profª. Paula Pinheiro Padovese Peixoto _____________________________________________
690 Profª. Rosilda Mara Mussury Franco da Silva (suplente)_______________________________
691 Prof. Marcio da Silva Figueiredo________________________________________________
692 Prof. Rodrigo Matheus Pereira__________________________________________________
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693 Profª. Fabiana Cavichiolo_______________________________________________________
694 Profª. Giselle Cristina Martins Real_______________________________________________
695 Prof. Jorge Wilson Cortez_______________________________________________________
696 Prof. Marcus Vinicius Monteiro Varanis____________________________________________
697 Profª. Rita de Cássia Bertolo Martins______________________________________________
698 Profª. Thaise da Silva___________________________________________________________
699 Prof. Julio Henrique Rosa Croda__________________________________________________
700 Profª. Rosemeire Messa de Souza Nogueira_________________________________________
701 Profª. Rosenilda Marques Felipe__________________________________________________
702 T.A. Eduardo Barbosa Lenzi____________________________________________________
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