PAUTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
DO CONSUN DE 13/12/2019
SESSÃO Nº 1310

INTERAÇÃO COM O SETOR PÚBLICO

Relator: JOSÉ CARLOS FRANTZ
01. 23078.007632/2019-14 – Parecer n° 274/2019
Acordo de Cooperação a ser celebrado entre a UFRGS, através do Instituto de
Artes, e a Universidade Federal do Amazonas - UFAM, objetivando a realização,
pela UFRGS - através do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais - do
Curso de Mestrado Interinstitucional - MINTER em Artes Visuais - turma de fora
de sede, no período de 2019 a 2021.
Relatora: SUZI ALVES CAMEY
02. IAP-000950 – Parecer n° 294/2019
Acordo de Cooperação a ser celebrado entre a UFRGS, através da Escola de
Administração, e o Município de Porto Alegre, objetivando a conjugação de
esforços entre os partícipes para a realização de atividades de pesquisa, ensino e
de extensão, que visem à melhoria da gestão e à capacitação de gestores e
gestoras da administração pública municipal.
Relatora: SUZI ALVES CAMEY
03. IAP-000964 – Parecer n° 296/2019
Acordo de Cooperação a ser celebrado entre a UFRGS, através do Centro de
Estudos Internacionais sobre Governo - CEGOV, e a União, representada pelo
Comando do Exército, por intermédio do Comando Militar do Sul, objetivando a
implementação de ações conjuntas que assegurem a realização de estudos e
pesquisas de interesse mútuo, com ênfase na concepção estratégica e no emprego
estratégico-operacional da Artilharia de Mísseis e Foguetes do Exército Brasileiro
(Sistema ASTROS) no Sistema de Defesa do Brasil, direcionados para os seguintes
temas: Emprego da Artilharia de Mísseis e Foguetes no quadro de capacidades
anti-acesso e de negação de área (A2/AD); A2/AD: emprego do Sistema ASTROS
em Defesa do Litoral; Estudos comparativos (China, Rússia, França, EUA (OTAN),
Israel e Índia): arranjos político-institucionais de Sistema de Mísseis e Foguetes e
doutrina de Sistema de Mísseis e Foguetes; Sistema de Mísseis e Foguetes e
Equilíbrio Estratégico; e Metodologias e Sistemas de Integração no nível
Operacional, assim como outros assuntos congêneres, desde que alinhados com a
ênfase supra mencionada.

INTERAÇÃO COM O SETOR PRIVADO

Relator: JOSÉ CARLOS FRANTZ
04. 23078.201212/2019-22– Parecer n° 273/2019
Convênio a ser celebrado entre a UFRGS, através do Instituto de Química, e a
Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - FAURGS,
objetivando a conjugação de esforços para o desenvolvimento do Projeto “Plano de
Desenvolvimento Institucional do Instituto de Química 2019-2021”.
Relator: JOSÉ CARLOS FRANTZ
05. 23078.011217/2019-65 – Parecer n° 280/2019
Termo Aditivo ao Convênio de Cooperação Técnica e Financeira celebrado entre a
UFRGS, o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Rio Grande do Sul SEBRAE/RS e a Fundação Empresa-Escola de Engenharia da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul - FEEng, objetivando a cooperação técnica e
financeira dos partícipes para a realização do Programa de Educação
Empreendedora no Ensino Superior. O presente Termo Aditivo objetiva modificar
a Cláusula Primeira - do Objeto, alterar a Cláusula Quarta, bem como o §4° da
Cláusula Sétima.
Relator: JOSÉ CARLOS FRANTZ
06. 23078.019459/2017-35 – Parecer n° 282/2019
Termo Aditivo ao Convênio celebrado entre a UFRGS, através da Faculdade de
Farmácia, e a Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul FAURGS, objetivando a conjugação de esforços para o desenvolvimento do projeto
"Projeto Andar - Centro de Tecnologia Celular para o estudo e tratamento de
pacientes com lesão Raquimedular - Fase II”. O presente Termo Aditivo objetiva
prorrogar, até 30 de outubro de 2021, o prazo de vigência do Convênio original.
Relator: JOSÉ CARLOS FRANTZ
07. 23078.014699/2015-81– Parecer n° 283/2019
Terceiro Termo Aditivo ao Convênio celebrado entre a UFRGS, através do Instituto
de Geociências, e a Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do
Sul - FAURGS, visando à conjugação de esforços entre os partícipes para a
execução do Projeto de Construção e Instrumentação de um Veículo Subaquático
(AUV), para Medição de Parâmetros Hidrodinâmicos e Morfológicos de Praias
Arenosas. O Presente Termo Aditivo objetiva prorrogar, até 31 de julho de 2021, o
prazo de vigência do Convênio original.
Relator: JOSÉ CARLOS FRANTZ
08. 23078.011800/2018-95 – Parecer n° 284/2019
Termo Aditivo ao Convênio celebrado entre a UFRGS e a Fundação de Apoio da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul - FAURGS, objetivando a conjugação
de esforços para a execução dos processos seletivos para os Cursos de Graduação
da UFRGS nas modalidades: Concurso Vestibular 2019, Processo Seletivo
Específico para Ingresso de Estudantes Indígenas 2019, Processo Seletivo
Específico para Ingresso no Curso de Graduação e Bacharelado em Ciências
Biológicas - Ênfases em Biologia Marinha e Costeira, e Gestão Ambiental Marinha
e Costeira para o segundo semestre de 2019 e do Processo Seletivo Unificado Extravestibular para o primeiro semestre de 2020. O presente Termo Aditivo

objetiva prorrogar, até 16 de abril de 2020, o prazo de vigência do convênio
original, bem como alterar a Cláusula Sexta - dos Custos Operacionais.
Relator: JOSÉ CARLOS FRANTZ
09. 23078.022267/2017-14– Parecer n° 285/2019
Segundo Termo Aditivo ao Convênio celebrado entre a UFRGS, através da Escola
de Enfermagem, e a Fundação Empresa-Escola de Engenharia - FEEng,
objetivando a conjugação de esforços para o desenvolvimento do projeto Curso de
Especialização em Enfermagem Obstétrica – CEEO. O Presente Termo Aditivo
objetiva prorrogar, até 30 de dezembro de 2019, o prazo de vigência do Convênio
original.
Relator: JOSÉ CARLOS FRANTZ
10. 23078.202121/2018-23 – Parecer n° 286/2019
Terceiro Termo Aditivo ao Convênio celebrado entre a UFRGS, através da Escola
de Engenharia, e a Fundação Empresa-Escola de Engenharia da UFRGS– FEEng,
objetivando a conjugação de esforços para realização do projeto intitulado
“Estudos para Avaliação de Planos de Fechamento de Mina”. O presente Termo
Aditivo objetiva prorrogar, até dia 31 de dezembro de 2019, o prazo de vigência do
convênio original, bem como alterar a Cláusula Quinta - dos Custos Operacionais.
Relatora: ÂNGELA FERNANDES DA SILVA
11. 23078.012723/2014-67 – Parecer n° 287/2019
Segundo Termo Aditivo ao Convênio celebrado entre a UFRGS e a Fundação de
Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - FAURGS, tendo por
objetivo o desenvolvimento do projeto “Curso de Licenciatura em Educação do
Campo - Campus Litoral Norte”. O presente Termo Aditivo objetiva prorrogar, por
mais 60 (sessenta) meses, o prazo de vigência do Convênio original, bem como
alterar a Cláusula Quinta – Dos Custos Operacionais.
Relatora: SUZI ALVES CAMEY
12. IAP-000976 – Parecer n° 291/2019
Acordo de Cooperação a ser celebrado entre a UFRGS, através da Escola de
Administração, e o Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul CRA/RS, objetivando a realização de programas conjuntos de promoção e
valorização dos Cursos de Administração e da profissão de Administrador.
Relatora: SUZI ALVES CAMEY
13. IAP-000986 – Parecer n° 293/2019
Acordo para Avaliação de Testes a ser celebrado entre a UFRGS, através da Escola
de Engenharia, a Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, a Vallourec Soluções
Tubulares do Brasil S.A. e a Fundação Luiz Englert - FLE, objetivando avaliar o
desempenho e investigar modos de falha de tubos de aço superduplex soldados
longitudinalmente para aplicação em umbilicais.
Relatora: SUZI ALVES CAMEY
14. IAP-000819 – Parecer n° 295/2019
Termo de Cooperação a ser celebrado entre a UFRGS, através da Faculdade de
Agronomia, e a Alta Genetics do Brasil LTDA., objetivando o apoio por prazo
determinado para a realização de cursos de capacitação de acadêmicos e
comunidade (pecuaristas, técnicos e trabalhadores rurais) para a utilização da
técnica da inseminação artificial.

Relatora: SUZI ALVES CAMEY
15. IAP-001021 – Parecer n° 297/2019
Termo de Cooperação a ser celebrado entre a UFRGS, através do Instituto de
Química, e a Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, com a interveniência da
Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - FAURGS,
objetivando a melhoria da infraestrutura para investigação das propriedades em
solução e de permeação em meios porosos de poliacrilamidas hidrofobicamente
modificadas, nas instalações: 110 do prédio 43128 e 112 do prédio 43800 pavimento inferior no Instituto de Química/IQ/UFRGS visando a capacitação da
UFRGS para realização de pesquisas/testes/estudos; e Termo de Compromisso a
ser celebrado entre a UFRGS e a FAURGS, estabelecendo a necessidade de a
FUNDAÇÃO prestar contas à UFRGS, paralelamente à prestação de contas devida
à PETROBRAS, bem como autorizar a FAURGS a proceder à importação de bens e
serviços necessários à execução do presente projeto, em nome da UFRGS, sem
ônus adicionais, de tais objetos.
Relator: JOSÉ CARLOS FRANTZ
16. 23078.203185/2014-18– Parecer n° 298/2019
Termo Aditivo ao Convênio celebrado entre a UFRGS, através da Escola de
Engenharia, a Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo e a Fundação EmpresaEscola de Engenharia - FEEng, tendo como objetivo a realização do projeto de
pesquisa "Avaliação da modernização e adequação do tratamento dos resíduos do
município de Novo Hamburgo". O presente Termo Aditivo objetiva prorrogar, até
30 de abril de 2021, o prazo de vigência do convênio original, bem como alterar a
Cláusula Sexta - dos Custos Operacionais.
Relator: JOSÉ CARLOS FRANTZ
17. 23078.011764/12-76 – Parecer n° 299/2019
Termo Aditivo ao Termo de Cooperação celebrado entre a UFRGS, através da
Escola de Engenharia, e o Instituto Federal do Espírito Santo - IFES, objetivando
o estabelecimento de cooperação técnica e científica na área de Engenharia da
Produção entre as respectivas Universidades, através do Programa de PósGraduação em Engenharia de Produção do Departamento de Engenharia de
Produção e Transportes da Escola de Engenharia - PPGEP/UFRGS, para
desenvolver atividades de ensino e orientação em nível de pós-graduação, visando
à realização de uma turma, com 12 alunos (docentes permanentes do IFES), fora
da sede do Curso de Doutorado em Engenharia da Produção (DINTER). O
presente Termo Aditivo objetiva prorrogar, por mais doze meses, até 18 de julho
de 2020, o prazo de vigência do Termo original. Trata também do Quinto Termo
Aditivo ao Convênio celebrado entre a UFRGS e a Fundação Empresa-Escola de
Engenharia da UFRGS - FEEng, objetivando a conjugação de esforços para o
desenvolvimento do Projeto Doutorado Interinstitucional em Engenharia de
Produção UFRGS/Instituto Federal do Espírito Santo. O presente Termo Aditivo
objetiva prorrogar, até 18 de julho de 2020, o prazo de vigência do Convênio
Original.

INTERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES ESTRANGEIRAS

Relatora: ÂNGELA FERNANDES DA SILVA
18. 23078.005181/2014-76 – Parecer n° 271/2019
Primeiro e Segundo Termos Aditivos ao Acordo de Estudo Patrocinado celebrados
entre a UFRGS, através do Instituto de Pesquisas Hidráulicas, e a Exxonmobil
Upstream Research Company, Estados Unidos, objetivando o desenvolvimento do
projeto intitulado “Modelação Física em Transição Canal-Lobo”. O Primeiro Termo
Aditivo objetiva prorrogar até 19 de agosto de 2019 o prazo de vigência do Acordo
original. O Segundo Termo Aditivo objetiva prorrogar até 19 de agosto de 2021 o
prazo de vigência do acordo original; bem como, alterar o Art. 4 – O PAGAMENTO,
FATURAMENTO, REGISTROS E ENTREGAS; o Art. 6º - UTILIZAÇÃO DOS
RESULTADOS; e o Art. 13 – DIVERSOS.
Relatora: ÂNGELA FERNANDES DA SILVA
19. 23078.205166/2013-65 – Parecer n° 272/2019
Termo Aditivo ao Acordo de Intercâmbio entre a UFRGS, através do Instituto de
Física, e a University of Southern Denmark, Dinamarca, objetivando estabelecer
relações educacionais específicas e cooperação entre as duas instituições
participantes, a fim de promover vínculos acadêmicos e enriquecer a compreensão
da cultura dos países envolvidos, através de intercâmbio de docentes e de
estudantes. O presente Termo Aditivo objetiva prorrogar, por mais 5 (cinco) anos,
o prazo de vigência do acordo original.
Relator: JOSÉ CARLOS FRANTZ
20. 23078.014955/2012-81 – Parecer n° 281/2019
Termo Aditivo ao Protocolo de Cooperação celebrado entre a UFRGS, através da
Faculdade de Ciências Econômicas, e a Faculdade de Ciências Econômicas da
Georg-August-Universität, Göttingen, Alemanha, objetivando a cooperação entre
as referidas instituições para intercâmbio de estudantes e de professores. O
Presente Termo Aditivo objetiva prorrogar, por mais cinco anos, o prazo de
vigência do Protocolo original.
Relatora: SUZI ALVES CAMEY
21. IAP-000946 – Parecer n° 290/2019
Acordo de Cooperação a ser celebrado entre a UFRGS, através da Escola de
Engenharia, e a University of Southern California, EUA, objetivando a cooperação
acadêmica e de pesquisa entre as partes, com base nos princípios de benefício
mútuo e pode incluir as seguintes áreas de cooperação geral: Atividades
conjuntas de ensino e pesquisa; Intercâmbio de acadêmicos visitantes com o
objetivo de realizar pesquisas; Debate para o intercâmbio de estudantes de
graduação e pós-graduação em pesquisa colaborativa ou independente, com base
nas políticas de ambas as instituições; e Intercâmbio de informações acadêmicas,
incluindo trabalhos de pesquisa, índices para teses, livros e revistas sobre
assuntos relevantes e possíveis projetos conjuntos, sempre que possível e
apropriado e estender os convites para participação em reuniões acadêmicas e
técnicas, bem como em conferências nacionais e internacionais.

Relatora: SUZI ALVES CAMEY
22. IAP-000702 – Parecer n° 292/2019
Protocolo de Cooperação a ser celebrado entre a UFRGS, através da Faculdade de
Direito, e a Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, França, objetivando promover
o ensino e a pesquisa de ambas as universidades e melhorar a compreensão
mútua das questões técnicas, sociais e culturais e as tradições dos respectivos
países. Para atingir estes objetivos, as partes concordam em: promover o
intercâmbio acadêmico de estudantes; desenvolver o intercâmbio de estudantes
de graduação de pós-graduação e cotutelas de teses; organizar seminários,
conferências e encontros sobre temas de pesquisa; desenvolver programas
conjuntos de investigação através de acordos específicos; promover o intercâmbio
de informações relevantes para o desenvolvimento do ensino e da pesquisa em
cada universidade; e determinar, através de mútuo acordo, as várias áreas de
cooperação, mas também as condições e procedimentos para a implementação de
cada um desses projetos, os quais serão formalizados e regrados por
instrumentos jurídicos próprios, com seus respectivos Planos de Trabalho,
devidamente aprovados pelas instâncias administrativas e acadêmicas
competentes.

OUTROS ASSUNTOS
Relatora: NAIRA MARIA BALZARETTI
23. 23078.515862/2019-52 – Parecer n° 288/2019
Instituto de Física encaminha proposta de concessão de título de Professor
Emérito ao professor João Alziro Herz da Jornada.
Relator: PANTELIS VARVAKI RADOS
24. 23078.002006/2018-51– Parecer n° 289/2019
Recurso interposto por ELAINE SILVA DE BEM contra Resolução nº 46/2019CEPE que negou inclusão de conceito à Atividade de Ensino Monografia-LET em
seus registros acadêmicos, para fim de obtenção de diplomação no Curso de
Licenciatura em Letras- Português e Literatura Portuguesa.
Relatora: SUSANA MARIA WERNER SAMUEL
25. 23078.021936/2017-22 – Parecer n° 300/2019
FAURGS encaminha proposta de alteração de seu Estatuto.
Relator: JOÃO CESAR NETTO
26. 23078.504552/2019-11– Parecer n° 301/2019
Centro de Processamento de Dados - CPD solicita alteração de seu Regimento
Interno.
Relatora: SUSANA MARIA WERNER SAMUEL
27. 23078.517395/2019-03 – Parecer n° 302/2019
Centro de Nanociência e Nanotecnologia solicita alteração de seu Regimento
Interno.

