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ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO CAMPUS ALEGRETE 1 

Às quinze horas e trinta minutos e seis minutos do dia vinte e três de outubro de dois 2 

mil e dezenove, reuniram-se no Auditório Professora Márcia Cera, sala cento e um, 3 

no Campus Alegrete da Fundação Universidade Federal do Pampa, os membros do 4 

Conselho do Campus Alegrete, sendo eles: Claudio Schepke – Coordenador 5 

Acadêmico e da CLE; Jaelson Budny – Coordenador do Curso de Engenharia Civil; 6 

Natalia Braun Chagas – Coordenadora do Curso de Engenharia Elétrica; Maurício 7 

Paz França – Coordenador do Curso de Engenharia Mecânica; Carlos Aurélio Dilli 8 

Gonçalves – Coordenador do Curso de Engenharia Agrícola; Marcelo Caggianni 9 

Luizelli – Coordenador do Curso de Ciência da Computação; Maicon Bernardino da 10 

Silveira – Coordenador do Curso de Engenharia de Software; Bruno Boessio 11 

Vizzotto – Coordenador do Curso de Engenharia de Telecomunicações; Felipe 12 

Denardin Costa – Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia; 13 

Fábio Paulo Basso – Coordenador Substituto do Programa de Pós-graduação em 14 

Engenharia de Software; Amanda Meincke Melo – Representante da Comissão 15 

Local de Extensão; Rodrigo Brandão Mansilha – Representante da Comissão Local 16 

de Pesquisa; Thiago Eliandro de Oliveira Gomes – representante dos TAEs; Ederli 17 

Marangon – representantes dos docentes; Alvimar Nascimento Ribeiro e Fabiano 18 

Garcia Oliveira – representantes dos discentes; Cleonice Xavier Lima – 19 

representante da comunidade. Ausências justificadas: Roberlaine Ribeiro Jorge, 20 

Camila da Costa Lacerda Tolio Richardt. Ausentes na reunião: Guilherme 21 

Sebastião da Silva, Felipe Bovolini Grigoletto, Fernando Munhoz da Silveira. 22 

Inclusões de pauta: 1 – Prof. Amanda solicita a inclusão de pauta referente a 23 

viagem do Projeto de extensão Motus - Movimento Literário Digital, coordenado pela 24 

professora Aline Mello. Encaminhado para votação: aprovado por unanimidade 25 

com uma abstenção do Prof.  Felipe Dernardin. 26 

Informes: O professor Claudio Schepke informa sobre o status atual da oferta está 27 

encaminhada e que será compartilhada com os docentes para os ajustes 28 

necessários. Estão garantidas as disciplinas obrigatórias e as ACGs, mas 29 

eventualmente ainda haverá alterações quanto aos docentes responsáveis por cada 30 

componente. 31 

O prof. Jaelson comentou sobre as mudanças nos novos espaços no laboratório da 32 

engenharia civil e em razão dos mesmos ainda não terem acontecido, possivelmente 33 

pode acontecer patologias ou problemas que não serão identificados durante o 34 

período de entrega provisória do prédio.  35 

Prof. Maicon informou que a viagem a ERES em Rio Claro/SC ocorreu normalmente 36 

e que foi dado início ao processo de credenciamento da ES, onde para próximo 37 

semestre haverá visita ao campus do avaliadores do MEC. 38 

Decisões Ad Referendum - relator Claudio Schepke 39 

Ad Referendum para Aprovar a suspensão da decisão do Conselho do Campus 40 

Alegrete emitida em 18 de setembro de 2019, na reunião ordinária 09-2019, 41 
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referente à suspensão dos estudantes envolvidos no caso de plágio na turma de 42 

Algoritmos e Programação e na turma de Estrutura de Dados I. Por haver a 43 

necessidade de mais informações sobre o motivo que levou a decisão ad 44 

referendum, foi encaminhado a proposta de retirada da pauta por haver a 45 

necessidade do prof. Roberlaine estar relatando para dar mais informações sobre 46 

caso, visto que a decisão ad referendum está equivoca por estar em desacordo com 47 

uma decisão tomada por membros do conselho. 48 

Encaminhado para votação a retirada da pauta: aprovado por unanimidade. 49 

Relatos da Comissão Local de Ensino – relator Claudio Schepke 50 

1) Sugestão de abertura de edital de afastamento – até duas vagas disponíveis.  51 

Encaminhado a votação: Não abertura do edital de afastamento - Favorável Bruno 52 

Vissoto. Abertura do edital de afastamento: aprovado por maioria com uma 53 

abstenção do prof. Ederli. 54 

Após aprovado a abertura foram sugeridas as seguintes propostas para abertura de 55 

edital de afastamento, independente se for doutorado ou pós-doutorado. 56 

Proposta A: abertura de edital de afastamento de curta duração de até quatro anos.  57 

Favorável Carlos Dilli, Amanda, Alvimar e Cleonice. 58 

Proposta B: abertura de edital de afastamento de curta duração de um ano a dois 59 

anos, não havendo interessados, abre-se um novo edital até 4 anos. Favorável pela 60 

maioria com exceções do votantes pela proposta A, com duas abstenções de Ederli 61 

e Bruno.  62 

Além disso, uma das vagas foi destinada exclusivamente para um período de até 1 63 

ano. 64 

2) Ad referendum para emitir parecer favorável ao seguinte perfil para processo 65 

seletivo para professor substituto para o Campus Alegrete: Área de conhecimento: 66 

Engenharia Civil. Regime de trabalho: 20h. Requisitos: Graduação em Engenharia 67 

Civil ou Graduação em Engenharia Civil e Especialização em qualquer área ou 68 

Graduação em Engenharia Civil e Mestrado em qualquer área ou Graduação em 69 

Engenharia Civil e Mestrado e Doutorado em qualquer área. Modalidades e pesos 70 

das provas: Didática (Peso da prova: 10); Pesos dos Critérios da Prova Didática 71 

(aula expositiva): Planejamento de uma aula: 2,00; Domínio do tema sorteado: 4,00; 72 

Capacidade de comunicação: 2,00; Postura pedagógica: 2,00. Títulos (Peso da 73 

prova: 10).  Encaminhado para votação: aprovado por unanimidade. 74 

3) O prof. Claudio relatou quanto as ocupações de vagas para professores 75 

substitutos, dos quais podem ser acionadas havendo a necessidade, visto que o 76 

cenário atual prevê duas docentes gestantes (Marilia e Aline). Normalmente existe a 77 

dificuldade em realizar concursos para licença a gestante, a não ser que já tenha 78 

candidatos aprovados. O campus possui aprovados apenas para concurso de 79 

matemática na área de Matemática Pura-Aplicada, com a possibilidade de chamada 80 

do segundo colocado deste concurso, mas que essa vaga será usada para suprir a 81 

ausência do prof. Edson Schlosser durante seu afastamento. O prof. Claudio 82 
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Schepke considerou que, no cenário atual, é importante a chamada de um professor 83 

substituto para 20 horas durante o período de licença gestante da prof.ª Marília 84 

Tamiosso, assim que a licença iniciar. Embora a vaga seja destinada a Engenharia 85 

Civil, a professor Marília atende também o curso de engenharia agrícola.  86 

Encaminhado para votação o perfil de para o curso de Engenharia Civil: 87 

aprovado por unanimidade. 88 

O prof. Claudio Schepke também informou que o Campus espera contratar um 89 

professor substituto para a vaga da prof.ª Aline Mello, assim que iniciar o período da 90 

sua licença gestante.  A Proposta é a reativar o perfil de algoritmos e programação, 91 

já aprovado em conselho, visto que, embora haja candidato aprovado, o candidato 92 

não manifestou interesse. Além disso, o Coordenador Acadêmico informou que o 93 

professor substituto Miguel Zinelli manifestou que não pretende renovar o contrato, e 94 

possivelmente será necessário abrir processo seletivo para a reposição da vaga, tão 95 

logo sua saída. Encaminhado para votação a reativação do perfil de algoritmos 96 

e programação: aprovado por unanimidade. 97 

4) Chamada do segundo colocado do concurso de matemática para o afastamento 98 

do prof. Edson Schlosser. Publicado no DOU de 20 de setembro o resultado de 99 

Processo Seletivo Simplificado para professor substituto. Encaminhado para 100 

votação a Chamada do segundo colocado do concurso: aprovado por 101 

unanimidade. 102 

5) Relatórios de atividades com parecer favorável da Comissão Local de Ensino: 103 

Parecer sobre o Relatório semestral das atividades de mestrado de Ana Paula 104 

Gomes Lara – período: 2019/1.  105 

6) Pedido de Remoção CC-ES - Recebido pedido de Remoção de Rogério 106 

Rodrigues de Vargas ocupante do cargo docente do magistério superior, lotado na 107 

Universidade Federal do Pampa/Campus Itaqui. O servidor é Bacharel em 108 

Informática pela Universidade da Região da Campanha (em Bagé-RS), mestre em 109 

Ciência da Computação pelo Programa de Pós-Graduação em Informática da 110 

Universidade Católica de Pelotas (em Pelotas-RS), doutor em Ciência da 111 

Computação pelo Programa de Pós-Graduação em Sistemas e Computação pela 112 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (em Natal-RN) e pós-doutor pela 113 

Universidade Federal de Rio Grande (em Rio Grande-RS). No momento não há 114 

vaga disponível no curso de Ciência da Computação. 115 

7) Nova composição do NDE da Engenharia Elétrica – foi apresentou a 116 

recomposição do NDE do curso de Engenharia de Elétrica aprovada pela comissão 117 

do curso, conforme segue: Alessandro Botti Benevides (Secretário do NDE); 118 

Alessandro Gonçalves Girardi; Chiara Valsecchi; Guilherme Sebastião da Silva; 119 

Giovani Guarienti Pozzebon; José Wagner Maciel Kaehler; Natalia Braun Chagas 120 

(Presidente do NDE). Votação: a Comissão Local de Ensino emitiu parecer favorável 121 

por unanimidade. 122 

8) Criação de uma comissão que envolve os professores das áreas de matemática e 123 
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física - A comissão será constituída pelos professores do campus Alegrete que nos 124 

últimos dois (2) anos ministraram uma ou mais das seguintes disciplinas: cálculo I, 125 

cálculo II, cálculo III, equações diferenciais I, Equações diferenciais II, Cálculo 126 

numérico, Física I, Física II, Física III, Probabilidade e Estatística, Álgebra Linear e 127 

Geometria Analítica. Composição: Chiara Valsecchi, Jacson Weber de Menezes, 128 

Luis Enrique Gomez Armas, César Flaubiano da Cruz Cristaldo, Leandro Thesing, 129 

Jorge Pedraza Arpasi, Cristian Muller, Fabiano Tondello Castoldi, Eliezer Soares 130 

Flores, Felipe Denardin Costa e Celso Nobre da Fonseca. 131 

9) Avaliação do Projeto - Coordenador Tonilson Rosendo, Título: Projetos mecânicos 132 

multidisciplinares. A Comissão Local de Ensino emitiu parecer favorável. 133 

Encaminhado para votação em bloco os itens 5 a 9: aprovado por maioria com 134 

abstenção de Bruno. 135 

10) Ad referendum para emitir parecer favorável às alterações seguintes alterações 136 

no PPC do Curso de Engenharia Civil: Atualização da bibliografia das ementas dos 137 

seguintes componentes curriculares, para se adequarem às ementas dos demais 138 

PPCs dos cursos do campus: 1. Administração e Empreendedorismo; 2. Engenharia 139 

Econômica; 3. Segurança do Trabalho e Gestão Ambiental; 4. Legislação, Ética e 140 

Exercício Profissional da Engenharia. Mudança no computo das horas de ACGs, 141 

conforme segue: Tabela 9 - aumentar a carga horária máxima para aproveitamento 142 

no item “publicação de artigo de opinião, assinado, em periódico de divulgação 143 

popular, jornal ou revista não-científica/áreas afins ao curso/carga horária individual” 144 

de 10 horas para 12 horas; Tabela 11 - aumentar a carga horária do item 145 

“participação em atividades culturais (espectador)/carga horária máxima” de 10 146 

horas para 20 horas. Encaminhado para votação: aprovado por unanimidade. 147 

Relatos da Comissão Local de Extensão – Relatora Amanda Meincke Melo - 1) 148 

Minuta da Resolução da Extensão para substituir resolução 104/2015: a prof.ª 149 

Amanda Meincke Melo informou que a minuta da resolução que substituirá a 150 

resolução nº 104/2015 foi compartilhada com a comunidade acadêmica do Campus 151 

Alegrete para as contribuições. Na sequência, a docente apresentou à Comissão 152 

Local de Extensão o arquivo da minuta e as contribuições realizadas até o momento. 153 

Então, registrou as alterações sugeridas pelos demais membros da comissão e 154 

colocou em votação o documento para o encaminhamento ao Conselho do Campus 155 

Alegrete. Votação: a Comissão Local de Extensão emitiu parecer favorável por 156 

unanimidade. A professora Amanda informou que no dia 1/11 haverá reunião da 157 

CSExt para consolidação do documento quando as sugestões de cada campus. 2) 158 

Evento Anima Campus 2019 – Alegrete: a prof.ª Amanda Meincke Melo apresentou 159 

à Comissão Local de Extensão o projeto de extensão do evento Anima Campus 160 

2019 – Alegrete. Após a apresentação do documento, o registro e a homologação do 161 

projeto foi colocado em votação. Título: Anima Campus 2019 – Alegrete. 162 

Coordenadora: Amanda Meincke Melo. Modalidade: evento. Votação: a Comissão 163 

Local de Extensão emitiu parecer favorável por unanimidade à homologação do 164 
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projeto. A professora Amanda solicita a colaboração de todos do campus na 165 

realização do evento. Encaminhado para votação em bloco os itens 1 e 2: 166 

aprovado por unanimidade. 3) Informe: O Comitê de Gênero e Sexualidade irá 167 

promover um encontro no dia 30 de outubro, das 15h30 às 17h, na sala 301, sobre 168 

os temas "Assédio e falas nocivas" e "Como propiciar um ambiente seguro de 169 

aprendizagem". Será feita uma convocação por parte da Coordenação Acadêmica. 170 

O comitê gostaria que os coordenadores de curso comunicassem os docentes dos 171 

seus cursos. 172 

Relatos da Comissão Local de Pesquisa – relator Rodrigo Mansilha - Foram 173 

emitidos pareceres favoráveis pela CLP aos seguintes projetos: Projeto Baja Pampa 174 

– Projeto e Construção de um veículo Off Road para competição, coordenado por 175 

Tonilson de Souza Rosendo. A CLP emitiu parecer emitiu parecer favorável à 176 

homologação do projeto. Encaminhado para votação: aprovado por 177 

unanimidade. 178 

Informe: Relatório de Projeto Utilização da fibra natural do capim Annoni como 179 

elemento de reforço em matriz cimentícia, coordenado por Ederli Marangon. A CLP 180 

emitiu parecer emitiu parecer favorável à homologação do relatório do projeto. 181 

Solicitação de afastamento do país de Luis Enrique Gomez Armas - relator 182 

Claudio Schepke - O professor Luis Enrique Gomez Armas solicitou afastamento do 183 

país para participação em projeto no período de 22 a 29/02/2020, para realização de 184 

reunião de trabalhos junto ao projeto desenvolvido na cidade de Lima, Peru. Durante 185 

as reuniões de trabalhos será revisado o artigo “A possible unified formula for the 186 

Coulomb's law and Newton's law of the universal gravitation: An approach based on 187 

membranes”, para apresentar no evento Encuentro Cientifico Internacional de 188 

Verano 2020. Salienta-se que o durante o período o servidor está com previsão de 189 

gozo de férias. Encaminhado para votação: aprovado por unanimidade. 190 

Interrupção da Licença para Tratar de Interesses particulares de Cleiton 191 

Lucatel - relator Claudio  192 

Foi concedida licença para tratar de interesses particulares, ao servidor Cleiton 193 

Lucatel, siape 1940643, ocupante do cargo de técnico em eletroeletrônica, no 194 

período de 01 de janeiro de 2019 a 01 de janeiro de 2020. Em função da remoção 195 

do técnico Eduardo, foi solicitado a interrupção da Licença para Tratar de Interesses 196 

particulares de Cleiton Lucatel, no entanto, existe a sinalização de exoneração do 197 

servidor Cleiton. Existe a possibilidade de abertura de concurso para TAEs com a 198 

reposição das vagas em aberto no campus (uma delas a do Técnico Carlos Aita) e 199 

em caso de exoneração, será solicitado a ocupação da vaga no novo concurso. 200 

Demanda de códigos de vaga de TAE - relator Jaelson Budny - A comissão do 201 

curso de engenharia civil (em reunião realizada em 21/10/2019), solicito para que 202 

seja dado o encaminhamento para a solicitação de duas vagas TAEs “Técnico de 203 

Laboratório/Área: Edificações” para suprir a carência desses dois espaços e atuação 204 

nos laboratórios (principalmente laboratório de Materiais e Construção Civil e do 205 
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laboratório de Solos e Pavimentação) no auxilio e supervisão dessas atividades de 206 

Pesquisa e Extensão. 207 

Análise do Convênio/Acordo proposto pela 5° zona eleitoral TRE de Alegrete - 208 

relator Claudio Schepke - foi recebido pelo campus o convênio mesário-209 

universitário, a ser realizado entre Unipampa e Tribunal Regional Eleitoral do Rio 210 

Grande do Sul, que tem por objeto a implantação do projeto mesário-universitário no 211 

âmbito da 005ª zona eleitoral, cujo escopo é propiciar aos estudantes, atuação direta 212 

em atividades pertinentes ao exercício da democracia, atuando como mesários, 213 

função essencial ao desenvolvimento e à lisura do pleito eleitoral. 214 

Encaminhado para votação: aprovado por unanimidade. 215 

Projeto para viagem - Projeto de extensão “Aprendizagens interculturais: 216 

produção de sentidos na Educação Básica” - relator Claudio Schepke - A 217 

servidora Maria Cristina Graeff Wernz, coordenadora do Projeto de extensão 218 

“Aprendizagens interculturais: produção de sentidos na Educação Básica”, solicitou 219 

ao Campus o Micro-ônibus para realizar viagem a Santa Cruz do Sul, no período de 220 

22 de novembro a 23 de novembro para fazer visita à Aldeia Foxá. 221 

Projeto para viagem - Projeto de extensão “Motus” - relator Claudio Schepke - 222 

A servidora Aline Vieira, coordenadora do Projeto, solicitou ao Campus o Micro-223 

ônibus para realizar viagem a Porto Alegre, no dia 09 de novembro para participar 224 

da 65ª Feira do Livro de Porto Alegre.  225 

Encaminhado para votação as solicitações de micro-ônibus, condicionado a 226 

respeitar intervalo de 11 horas entre jornadas ao motorista: aprovado por 227 

unanimidade. 228 

Solicitação de obra - Engenharia Civil - relator Jaelson Budny 229 

O prof. Jaelson e mais dois docentes da Engenharia Civil, se dispuseram a elaborar 230 

o projeto de obras, para ser encaminhado a reitoria para construção independente. 231 

Entre as obras estão: cobertura do tanque teste, com prolongamento do laboratório, 232 

construção da ponte rolante e construção do pórtico de reação. Os projetos ainda 233 

estão em fase de finalização dos orçamentos e breve será encaminhada a direção o 234 

montante real referente as obras. 235 

Ocupação do prédio de laboratórios - relator Claudio Schepke - para dar 236 

transparência quanto a ocupação do novo prédio, o prof. Claudio explicou que fez 237 

uma análise em relação as particularidades e necessidades de cada laboratório para 238 

estabelecer e definir a alocação de espaços. Quanto a alocação foram definido os 239 

seguintes espaços: Para o primeiro piso: GPSEl com espaço de 115 m2; 240 

Eletrotécnica com espaço de 150 m2; Laboratório de Máquina com espaço de 215 241 

m2; Elétrica com espaço de 215 m2. Para o segundo piso: LEMA com espaço de 242 

115 m2; TELECOM com espaço de 97 m2; GESEP/EIRE com espaço de 150 m2; 243 

GAMA com espaço de 114 m2. Quanto a mobiliário, eventualmente será necessário 244 

pedidos de doação, através da realização do levantamento das demandas e a busca 245 
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de contato com a Receita Federal para possível recebimento de doações, além de 246 

outros canais de captação de recursos, sejam doações ou participações em editais.  247 

Vencidas as pautas, a reunião foi encerrada às dezoito horas e quarenta e dois 248 

minutos pelo professor Claudio Schepke. A reunião foi secretariada por mim, Thiago 249 

Eliandro de Oliveira Gomes, onde lavrei a presente Ata, que foi assinada por todos 250 

os membros presentes. As declarações desta reunião estão gravadas e disponíveis 251 

para consulta. 252 
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