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Aos dezoito dias do mês de maio de dois mil e vinte, às catorze horas, 1 

por meio de conferência web 2 

(https://conferenciaweb.rnp.br/spaces/conselhobage), reuniram-se os 3 

membros do Conselho do Campus de Bagé, da Universidade Federal do 4 

Pampa – UNIPAMPA, para dar início à centésima sexagésima reunião do 5 

referido Conselho. Participantes: Cláudio Sonáglio Albano (Diretor); 6 

Elenilson Freitas Alves (Coordenador Acadêmico) Edson Jonatan 7 

Madruga Vernes (Coordenador Administrativo); Andressa Carolina 8 

Jacques, Anderson Luís Jeske Bihain, Hélvio, Rech, Leonardo Bidese de 9 

Pinho, Evelise Pereira Ferreira, Carla Judite Kipper, Lúcia Helena Pereira 10 

Teixeira, Sérgio Meth, Zila Letícia Goulart Pereira Rêgo, Simone Silva 11 

Pires de Assumpção, Elisabete de Avila da Silva (coordenadores de 12 

Curso); Fernando Junges, Luciani Salcedo de Oliveira, Alessandro 13 

Carvalho Bica, Ana Paula Lüdtke Ferreira, Alexandre Ferreira Galio 14 

(coordenadores de Mestrado); Fernando Luis Dias (coordenador de 15 

Especialização); Cristine Machado Schwanke (Comissão Local de 16 

Extensão); Gilnara da Costa Corrêa Oliveira, Miriane Lucas Azevedo 17 

(representante docente); Cecília Petinga Irala, Tobias de Medeiros 18 

Rodrigues (representantes dos técnico-administrativos em Educação); 19 

Claudia Maydana Mendes (representante externo). Foram tratados os 20 

seguintes tópicos: 1. Informes da Direção. Encaminhamento: dando 21 

início à reunião, o professor Cláudio Sonáglio Albano realizou os informes 22 

descritos a seguir. 1.1. Licitação dos serviços de manutenção. Abordou 23 

o término do contrato de serviços de manutenção, ocorrido em 09 de abril 24 

do corrente ano. Em nova licitação, a empresa Sulclean restou vencedora 25 

do certame, a mesma que já vinha prestando serviços ao Campus Bagé. 26 
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Porém, em razão de questões trabalhistas, a Sulclean irá demitir os 27 

atuais funcionários que prestam serviços ao Campus Bagé. A empresa 28 

deverá assinar novo contrato em quinze de junho do corrente ano. 1.2. 29 

Licitação dos serviços de Restaurante Universitário (RU) e Cantina. 30 

Tratou da alteração da data de término do contrato de prestação dos 31 

serviços do restaurante universitário (RU) e da cantina, que ocorreria em 32 

09 de julho do corrente ano. Em virtude da suspensão dos serviços de RU 33 

e Cantina em razão da pandemia, conforme decretado pela Universidade, 34 

a empresa prestadora dos serviços solicitou à Pró-reitoria de Assuntos 35 

Estudantis e Comunitários (PRAEC) que o contrato fosse prorrogado por 36 

período igual ao que perdurar a suspensão dos serviços. A solicitação foi 37 

acatada pela PRAEC. 1.3. Matrículas para ingressantes 2020. Tratou da 38 

apresentação do resumo de matrículas dos ingressantes 2020 no Campus 39 

Bagé, conforme documento encaminhando junto à convocação. 1.4. 40 

Indicação de representante do Campus na CiBIO. Abordou a indicação 41 

da servidora Ana Eveline Marinho para representar o Campus Bagé na 42 

Comissão Interna de Biossegurança (CiBIO), que tem como objetivo 43 

operacionalizar o uso de organismos geneticamente modificados (OGMs) 44 

no âmbito da Universidade. 1.5. Comissão de Avaliação Docente (CAD). 45 

Deu ciência aos conselheiros da nova composição da Comissão de 46 

Avaliação Docente (CAD), designada pela Portaria Nº 1095, de 24 de abril 47 

de 2020, encaminhada em anexo a esta convocação.  1.6. Academia ao 48 

ar livre. Tratou da instalação das duas academias ao ar livre (uma para o 49 

Campus Bagé e a outra, para a Cidade da Reitoria), fruto de emenda 50 

parlamentar de 2019, a qual contemplou à UNIPAMPA com o total de 51 

onze academias ao ar livre. 2. Relatório de Gestão 2019 e Plano de 52 

Ação 2020 – Campus Bagé. O professor Cláudio Sonáglio Albano fez 53 

uma apresentação do Relatório de Gestão 2019 e do Plano de Ação 2020 54 

da gestão atual do Campus Bagé, conforme documentação encaminhada 55 

junto à convocação. Após sua fala, foi realizada uma discussão sobre os 56 

documentos ora apresentados, em que foram realizadas sugestões e 57 

considerações, tais como: inserir as ações que foram desenvolvidas em 58 

relação a metas atingidas parcialmente, de modo a tornar o relatório mais 59 

informativo; revisar os critérios de adoção de atendimento, atendimento 60 



 

 

parcial ou não atendimento de algumas ações propostas; descrever, de 61 

forma mais completa possível, as ações que foram desenvolvidas ou 62 

planejadas; inserir uma reflexão sobre o processo de ingresso via 63 

Chamada por Nota do Ensino Médio, de modo a manifestar a 64 

preocupação do Campus Bagé quanto a esse assunto; inserir informações 65 

sobre alocações de servidores por área de atuação, grupos de trabalho e 66 

de pesquisa, de modo a apresentar o planejamento do Campus Bagé no 67 

tocante aos recursos humanos alocados e suas perspectivas; detalhar o 68 

processo de implantação do SEI, considerando-se o seu planejamento e a 69 

sua execução no Campus Bagé de forma a tornar seu uso mais efetivo; e 70 

incluir dados sobre período letivo especial . Da discussão, extraiu-se o 71 

encaminhamento descrito a seguir. Encaminhamento: aprovação do 72 

Relatório de Gestão 2019 e Plano de Ação 2020 do Campus Bagé, 73 

conforme documento enviado aos conselheiros junto à convocação da 74 

Reunião Nº 160, bem como considerando os apontamentos encaminhados 75 

via correio eletrônico e as sugestões apresentadas no transcorrer da 76 

reunião pelos conselheiros Leonardo Bidese de Pinho, Ana Paula Lüdtke 77 

Ferreira, Gilnara da Costa Corrêa Oliveira, Luciani Salcedo de Oliveira e 78 

Fernando Luis Dias, conforme registrado em áudio e vídeo, via 79 

conferência web. Resultado: aprovado por maioria de votos. 80 

Abstenções: Hélvio Rech, Ana Paula Lüdtke Ferreira e Alexandre 81 

Ferreira Galio. 3. Distribuição do Orçamento. O professor Cláudio 82 

Sonáglio Albano e o coordenador administrativo Edson Jonatan Madruga 83 

Vernes fizeram uma explanação sobre o orçamento do Campus Bagé, 84 

conforme a distribuição de orçamento definida em duas reuniões 85 

realizadas nas datas de 31 de março e 14 de abril do corrente ano, entre 86 

a Pró-reitoria de Planejamento e Infraestrutura (PROPLAN) e as equipes 87 

diretivas dos campi. No âmbito da Universidade, a distribuição entre os 88 

campi obedeceu aos critérios da matriz OCC; no Campus Bagé, por sua 89 

vez, os valores orçamentários foram distribuídos conforme as diretrizes 90 

elaboradas pela Comissão de Orçamento e aprovadas pelo Conselho de 91 

Campus em 2018, que distribuem os valores entre os cursos de 92 

graduação e de pós-graduação. Ato contínuo, alguns conselheiros se 93 

manifestaram sobre o tópico. Dentre os assuntos abordados na 94 



 

 

discussão, foram realizados esclarecimentos sobre os percentuais já 95 

autorizados para utilização do Campus Bagé; as diretrizes de distribuição 96 

do orçamento adotadas pela gestão superior da Universidade; a 97 

distribuição de orçamento para atendimento a demandas específicas dos 98 

cursos de pós-graduação, via recursos destinados à pós-graduação 99 

(passagens e diárias) ou próprios do Campus Bagé, dentre outras coisas. 100 

Da discussão do presente tópico, extraiu-se o encaminhamento a seguir. 101 

Encaminhamento: aprovação da distribuição do orçamento no âmbito do 102 

Campus Bagé, conforme documentação enviada junto à convocação. 103 

Resultado: aprovado por maioria de votos.  Abstenções: Ana Paula 104 

Lüdtke Ferreira e Cristine Machado Schwanke. 4. Processo de 105 

Redistribuição - Aline Krolow. Encaminhamento: aprovação da 106 

solicitação de redistribuição da servidora Aline Peres Krolow, SIAPE 107 

1897247, ocupante do cargo de Técnico de Laboratório-Área, lotada no 108 

Campus Bagé/UNIPAMPA, para a Universidade Federal de Pelotas 109 

(UFPel), com a contrapartida do código de vaga 834390, que deverá ser 110 

mantido no Curso de Engenharia Química do Campus Bagé para posterior 111 

preenchimento.  Resultado: aprovado por maioria de votos. Abstenções: 112 

Anderson Luís Jeske Bihain, Cristine Machado Schwanke, Alexandre 113 

Ferreira Galio, Fernando Luis Dias.  Nada mais havendo a tratar, às 114 

dezesseis horas e três minutos foi encerrada a Reunião e redigida a 115 

presente Ata, assinada pelo professor Cláudio Sonáglio Albano, 116 

Presidente do Conselho. As declarações desta Reunião estão gravadas e 117 

disponíveis para consulta.  118 

 

 

 

 

Cláudio Sonáglio Albano 

Presidente do Conselho 
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