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ATA Nº 02/2019 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DO CAMPUS ALEGRETE
Às 14 horas e 52 minutos do dia 30 de agosto de 2019, reuniram-se na sala 205, sito à Avenida
Tiarajú, 810, Bairro Ibirapuitã, Alegrete/RS, no Campus Alegrete da Fundação Universidade
Federal do Pampa, os membros do Conselho do Campus Alegrete, sendo eles: Roberlaine
Ribeiro Jorge – Presidente do Conselho do Campus; Fernando Silveira – Coordenador
Administrativo; Jaelson Budny – Coordenador do Curso de Engenharia Civil; Natalia Braun
Chagas – Coordenadora do Curso de Engenharia Elétrica; Maurício França – Coordenador do
Curso de Engenharia Mecânica; Eracilda Fontanela – substituindo o Coordenador do Curso de
Engenharia Agrícola; Marcelo Luizelli – Coordenador do Curso de Ciência da Computação;
Gilleanes Guedes – substituindo o Coordenador do Curso de Engenharia de Software; Bruno
Vizzotto – Coordenador do Curso de Engenharia de Telecomunicações; Felipe Bovolini
Grigoletto – Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica; Elder de
Macedo Rodrigues – Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de
Software; Thiago Gomes – representantes dos TAE; Guilherme da Silva– representante dos
docentes; Alvimar Nascimento e Fabiano Oliveira – representantes dos discentes; Cleonice
Xavier Lima – representante da comunidade. Ausências Justificadas: Claudio Schepke –
Coordenador Acadêmico; Camila da Costa Lacerda Tolio Richardt – representantes dos TAE.
Ausentes: Cesar Cristaldo – Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia;
Amanda Meincke Melo – Representante da Comissão Local de Extensão; Rodrigo Mansilha –
Representante da Comissão Local de Pesquisa; Ederli Marangon – representantes dos
docentes. Pauta única: Entrega do prédio dos laboratórios – relator Roberlaine Jorge: O
professor Roberlaine abriu a reunião agradecendo o atendimento dos conselheiros por
atenderem a solicitação da reunião extraordinária. A reunião teve como justificativa a
necessidade da discussão da referente a entrega da prédio de laboratórios. Foi salientado que
com a entrega, o campus deverá providenciar a ocupação e, portanto, deve tratar sobre o
planejamento para essa ocupação. Visando a busca por mais informações sobre o
desdobramento, condições e demandas a respeito da entrega de prédio, foram convidados os
engenheiros Carlos Cardoso da Costa e Silva Júnior e Anderson Ferreira Diniz, ambos da
Coordenadoria de Infraestrutura da PROPLAN. O professor Roberlaine permitiu que servidores
não membros do conselho pudessem fazerem questionamentos, quando necessários. O
Engenheiro Anderson, Fiscal da obra, passou relato a respeito da obra. A obra teve seu início
em 2013, com termino em 2019. Forma realizados três aditivos no contrato para reajustar os
serviços. Em 2019, a empresa construtora, manifestou que não deseja realizar novo aditivo.
Apresar disso, não existem serviços de grande porte, visto que em 2016 já haviam sido
realizadas as algumas supressões no contrato, no valor estimado em R$ 800.000,00 em função
do contingenciamento, sendo suprimidos: climatização do prédio, ponte volante da Construção
Civil, plataforma, plantio de grama, rede de gás que contemplava (oxigênio, nitrogênio, ar
comprimido e GLP) e a laje de reação, mas a laje de reação teve sua continuação e está sendo
construída em através de um contrato especifico. Foram realizadas novas licitações para a
realização dos serviços referentes a rede lógica, mas que ainda não foram concluídos devido as
instabilidades da empresa quanto ao cumprimento do contrato. Foi destacado que o projeto
elétrico e lógica não estão de acordo com as especificações técnicas adequadas e, portanto,
não há rede lógica no prédio. A coordenadoria de infraestrutura informou que está buscando as
readequações no projeto e a realização do serviço. O engenheiro Anderson informou que
somente o uso do prédio poderá identificar os vícios ocultos não detectados durante a obra. No
dia 21 de agosto foi dada a entrega provisório do prédio, que a partir dessa data, a Unipampa
terá 90 dias para indicar eventuais problemas que virem a surgir. Logo é importante o uso do
prédio para diagnosticar tais problemas. O diretor informou que o compromisso do campus é
acompanhar e tencionar o andamento da prestação de serviço quanto a rede lógica. O prof.
Jaelson informou que o curso de engenharia civil tem a intenção de fazer a mudança, visando a
utilização do prédio para buscar a realizar os testes na rede elétrica durante o prazo previsto da
entrega provisória e que nesse momento, não existe a dependência da rede logica. O prof.
Maurício sinalizou que o curso de mecânica possui laboratórios que também não dependem da
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rede lógica para efetivar a mudança e que não existem interferências nas atividades
acadêmicas. O prof. Roberlaine informou que possivelmente durante a mudança, a rede lógica
já estará em condições. Foi levantado a discussão a respeito dos espaços vazios que surgirão
futuramente e estes poderão vir a serem usadas como salas especificas aos coordenadores de
curso, haja visto a exigência do MEC durante as avaliações. O Engenheiro Carlos informou que
está sendo estudado novos layouts para criação de salas para coordenadores de curso. O prof.
Roberlaine evidenciou que paralelamente a mudança, a coordenação acadêmica está
discutindo os ajustes referentes a ocupação dos espaços desocupadas. O prof. Roberlaine
agradeceu a presença e deu por encerrada a reunião. Nada mais havendo a tratar, foi
encerrada a reunião às 16 horas e 31 minutos lavrada a presente Ata, que será assinada por
mim, Thiago Eliandro de Oliveira Gomes, Assistente em Administração, e pelos demais
presentes. As declarações desta reunião estão gravadas e disponíveis para consulta.
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