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Aos trinta e um dias do mês de julho de dois mil e vinte, às oito horas e 1 

trinta minutos, via conferência web (meet.google.com/dcc-yqms-ntq), 2 

reuniram-se os membros do Conselho do Campus de Bagé, da 3 

Universidade Federal do Pampa – UNIPAMPA, para dar início à 4 

centésima sexagésima segunda reunião do referido Conselho. 5 

Participantes: Cláudio Sonáglio Albano (Diretor); Elenilson Freitas Alves 6 

(Coordenador Acadêmico) Edson Jonatan Madruga Vernes (Coordenador 7 

Administrativo); Andressa Carolina Jacques, Anderson Luís Jeske Bihain, 8 

Hélvio Rech, Leonardo Bidese de Pinho, Evelise Pereira Ferreira, Carla 9 

Judite Kipper, Rafael Rodrigues da Silva (em substituição), Sérgio Meth, 10 

Zila Letícia Goulart Pereira Rêgo, Fabiane Lazzaris, Maria Regina de 11 

Oliveira Casartelli (em substituição) (coordenadores de Curso); Fernando 12 

Junges, Luciani Salcedo de Oliveira, Alessandro Carvalho Bica, Ana 13 

Paula Lüdtke Ferreira, Alexandre Ferreira Galio (coordenadores de 14 

Mestrado); Fernando Luis Dias (coordenador de Especialização);  Cristine 15 

Machado Schwanke (Comissão Local de Extensão); Sabrina Neves da 16 

Silva (Comissão Local de Pesquisa); Gilnara da Costa Corrêa Oliveira, 17 

Miriane Lucas Azevedo (representante docente); Cecília Petinga Irala, 18 

Tobias de Medeiros Rodrigues (representantes dos técnico-19 

administrativos em Educação); Claudia Maydana Mendes (representante 20 

externo). Participantes externos: Ivonir Petrarca dos Santos, e Isabelle 21 

Avila da Silveira. Foram tratados os seguintes tópicos: 1. Diretrizes 22 

Operacionais Para Oferta das Atividades de Ensino Remotas 23 

Emergenciais – AEREs (arquivo em anexo) e Calendário Acadêmico 24 

(arquivo em anexo). Inicialmente, o professor Cláudio Sonáglio Albano 25 

fez uma breve explanação acerca do motivo da realização da presente 26 

reunião extraordinária, a qual foi solicitada por coordenadores de cursos 27 



 

 

de graduação do Campus Bagé, em razão da preocupação pela não 28 

aprovação do ponto de pauta referente ao calendário acadêmico  da 29 

Universidade, considerando as Diretrizes Operacionais para Oferta de 30 

Atividades de Ensino Remoto Emergenciais (AEREs), em virtude do 31 

pedido de vistas realizado por um conselheiro do CONSUNI. Assim, a 32 

presente reunião foi convocada com a finalidade debater o tema, para 33 

que o Campus Bagé possa manifestar seu posicionamento junto à gestão 34 

superior da Instituição. Ademais, o professor Cláudio Sonáglio Albano 35 

disse ainda que foram convidados os representantes do Campus Bagé no 36 

CONSUNI para participar desta reunião como ouvintes, estando 37 

presentes, desta forma, os professores Ivonir Petrarca dos Santos e 38 

Fábio Luis Tomm, e a discente Isabelle Avila da Silveira. Ato contínuo, 39 

após a sua fala, foi aberto espaço para que os conselheiros se 40 

manifestassem sobre o tema, ocasião em que foram destacadas questões 41 

como: a necessidade de que sejam retomadas, de forma mais breve 42 

possível, as atividades de ensino por meio remoto, considerando-se, para 43 

tanto, aspectos como a carga horária das aulas (síncronas e 44 

assíncronas), a quantidade de semanas necessárias para atendimento da 45 

carga horária mínima exigida, dentre outras; a sincronização dos 46 

calendários da graduação e da pós-graduação; a forma como a gestão 47 

superior da Universidade propôs o calendário acadêmico e os 48 

procedimentos de aprovação no Conselho Universitário; os processos 49 

adotados pela Universidade no tocante à organização e à condução das 50 

atividades no período da pandemia; a necessidade de revisão das 51 

matrículas, com o intuito de melhorar planejamento administrativo e 52 

acadêmico; as normativas emitidas pelo MEC no tocante às atividades 53 

letivas no período de pandemia; as componentes a serem ofertadas pelos 54 

cursos; etc. Além disso, a conselheira Ana Paula Lüdtke Ferreira 55 

ressaltou que as informações acerca do ENEM e do calendário 2021 não 56 

são de domínio público, de modo que se faz necessária a oficialização de 57 

tais informações pela Universidade. Ela sugeriu também que as ofertas 58 

sejam alteradas para serem em horário fixo, no intuito de que se consiga 59 

lançar o plano de ensino com atividades e carga horária específicas, e 60 

não no formato hora-aula. Já a conselheira Carla Judite Kipper, em nome 61 



 

 

do Curso de Licenciatura em Física, solicitou esclarecimentos sobre como 62 

será registrada a carga horária no GURI no período. Ainda foi destacada 63 

a necessidade de uma instrução para que os ingressantes não sejam 64 

obrigados a estar matriculados em todos as componentes curriculares. 65 

Por fim, da discussão, extraíram-se as seguintes deliberações. 66 

Encaminhamento 1 (proponente: Leonardo Bidese de Pinho): que 67 

sejam definidas aulas de 60 (sessenta) minutos, viabilizando semestres, 68 

com, pelo menos, 15 semanas com aulas síncronas, atendendo, assim, a 69 

carga horária exigida. Resultado: aprovado por maioria de votos.  Voto 70 

contrário: Carla Judite Kipper (justificativa: “existe o documento do MEC 71 

Medida Provisória 934 que viabiliza o ano letivo com menos horas aula”) . 72 

Abstenções: Miriane Lucas Azevedo e Cecília Petinga Irala. 73 

Encaminhamento 2 (proponente: Leonardo Bidese de Pinho): que seja 74 

realizada a sincronização entre os calendários da graduação e da pós-75 

graduação, viabilizando uma programação das férias dos docentes que 76 

atuam nos dois níveis. Resultado: aprovado por maioria de votos.  Voto 77 

contrário: Carla Judite Kipper (justificativa: “a desregulação dos 78 

semestres da pós-graduação com a graduação foi criada pela gestão ao 79 

não levar o início das aulas remotas na instituição de forma conjunta, o 80 

que leva os colegas da pós-graduação a já estarem com encargos 81 

didáticos e trabalhando remotamente, isso fez com que a discussão das 82 

aulas da graduação estar, agora, atrelada às férias da pós-graduação, 83 

cujo calendário acadêmico possui 12 semanas” . Abstenções: Hélvio 84 

Rech, Sérgio Meth, Alexandre Ferreira Galio, Cristine Machado Schwanke 85 

e Cecília Petinga Irala. Encaminhamento 3 (proponente: Ana Paula 86 

Lüdtke Ferreira): que as matrículas sejam refeitas em vista da 87 

necessidade de se ter um quadro preciso para o planejamento das 88 

disciplinas, devendo o aluno que não fizer matrícula entrar, 89 

automaticamente, em Sem Oferta de Disciplina (SOD); que seja mantida 90 

oferta já aprovada, bem como dar prioridade para matrículas já 91 

realizadas, ou seja, o aluno que tinha obtido vaga no componente deve 92 

ter prioridade na nova matrícula. Resultado: aprovado por maioria de 93 

votos. Votos contrários: Andressa Carolina Jacques, Carla Judite 94 

Kipper, Zila Letícia Goulart Pereira Rêgo,  Maria Regina de Oliveira 95 



 

 

Casartelli, Luciani Salcedo de Oliveira , Cristine Machado Schwanke e 96 

Miriane Lucas Azevedo. Abstenção: Alexandre Ferreira Galio. 97 

Encaminhamento 4 (proponentes: Ana Paula Lüdtke Ferreira e 98 

Leonardo Bidese de Pinho): que seja estabelecido período para que as 99 

secretárias acadêmicas entrem em contato com os alunos ingressantes, 100 

no intuito de verificar quais disciplinas esses discentes desejam cursar 101 

por meio da modalidade de ensino remoto, respeitando-se, todavia, a 102 

oferta aprovada. Resultado: aprovado por maioria de votos. Abstenção: 103 

Alexandre Ferreira Galio. Encaminhamento 5 (proponente: Carla Judite 104 

Kipper): que seja definido um número mínimo de carga horária síncrona, 105 

restrita aos horários da oferta, devendo esse encaminhamento pauta ser 106 

proposto, inicialmente, junto ao Conselho Universitário, e, posteriormente, 107 

junto às instâncias do Campus Bagé, quais sejam, a Comissão Local do 108 

Ensino e o Conselho de Campus. Resultado: aprovado por maioria de 109 

votos. Votos contrários: Fabiane Lazzaris, Rafael Rodrigues da Silva e 110 

Maria Regina de Oliveira Casartelli . Abstenções: Andressa Carolina 111 

Jacques, Fernando Luis Dias e Miriane Lucas Azevedo. 112 

Encaminhamento 6 (proponentes: Leonardo Bidese de Pinho, 113 

Anderson Luís Jeske Bihain, Evelise Pereira Ferreira): que seja 114 

definida a obrigatoriedade de oferta de toda a grade das componentes 115 

teóricas, referente ao semestre letivo 2020/1. Resultado: aprovado por 116 

maioria de votos. Votos contrários: Hélvio Rech, Fabiane Lazzaris, 117 

Rafael Rodrigues da Silva, Fernando Junges. Abstenções: Edson 118 

Jonatan Madruga Vernes, Zila Letícia Goulart Pereira Rêgo , Luciani 119 

Salcedo de Oliveira, Alexandre Ferreira Galio e Fernando Luis Dias, 120 

Cristine Machado Schwanke e Cecília Petinga Irala.  Encaminhamento 7 121 

(proponentes: Sérgio Meth):  que seja solicitada à gestão superior da 122 

UNIPAMPA permissão para que o Campus Bagé possa implementar 123 

atividades remotas, em caso de as demais unidades não concordarem 124 

com o retorno às atividades letivas por meio remoto. Resultado: 125 

reprovado por maioria de votos. Votos favoráveis: Hélvio Rech, Sérgio 126 

Meth, Carla Judite Kipper, Sabrina Neves da Silva e Miriane Lucas de 127 

Azevedo. Abstenções: Anderson Luís Jeske Bihain, Alexandre Ferreira 128 

Galio, Fernando Luis Dias, Cristine Machado Schwanke e Cláudia 129 



 

 

Maydana Mendes. Encaminhamento 8 (proponente: Zila Letícia 130 

Goulart Pereira Rêgo): que os encaminhamentos aprovados nesta 131 

reunião sejam enviados a todos os conselheiros do Conselho 132 

Universitário, por meio de extrato de ata, devendo, ainda, o diretor do 133 

Campus Bagé realizar manifestação na próxima reunião do CONSUNI 134 

quanto às deliberações aprovadas por este Conselho de Campus. 135 

Resultado: aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, às 136 

doze horas e dezoito minutos foi encerrada a Reunião e redigida a 137 

presente Ata, assinada pelo professor Cláudio Sonáglio Albano, 138 

Presidente do Conselho. As declarações desta Reunião estão gravadas e 139 

disponíveis para consulta.  140 

 

 

 

 

Cláudio Sonáglio Albano 

Presidente do Conselho 
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