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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

ATA DE REUNIÃO

172ª REUNIÃO DO CONSELHO DE CAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

 

Aos vinte e dois dias do mês de março de dois mil e vinte e um, às catorze horas, por meio de conferência
web (meet.google.com/yyk-qxcn-zgr), reuniram-se os membros do Conselho do Campus de Bagé, da
Universidade Federal do Pampa – UNIPAMPA, para dar início à centésima septuagésima segunda reunião
do referido Conselho. Par�cipantes: Alessandro Carvalho Bica (Diretor); Fernando Junges (Coordenador
Acadêmico); Catarina de Fá�ma da Silva (Coordenadora Administra�va); Fernanda Germano Alves
Gautério, Bruno Silveira Neves, Carla Beatriz da Luz Peralta, André Ricardo Felkl de Almeida (em
subs�tuição), Rafael Kobata Kimura, Fábio Luis Tomm, Thiago Santos da Silva, Fabiane Lazzaris, Everson
Jonatha Gomes da Silva, André Müller Reck, Elenilson Freitas Alves (coordenadores de curso); Márcia
Maria Lucchese, Sara dos Santos Mota (em subs�tuição), Alexandre Ferreira Galio (coordenadores de
mestrado); Fernando Luis Dias (coordenador de Especialização); Catarina Mo�a Moura (representante da
Comissão Local de Pesquisa); Cláudio Sonáglio Albano (convidado). Foram tratados os seguintes tópicos:
1. Inclusões, exclusões e inversões de pauta. 1.1. Convênios de estágio (Carla Beatriz da Luz Peralta). A
professora Carla Beatriz da Luz Peralta fez um relato sobre a demora do nos processos de convênio de
estágio, situação que vem ocasionando um contratempo para os alunos do Curso de Engenharia de
Produção conseguirem estágio junto às empresas. Ela citou, como exemplo, a questão das assinaturas
externas das empresas por meio do SEI. Nesse sen�do, solicitou que fosse adotada alguma medida para
o�mizar esses procedimentos. Após sua fala, os professores Alessandro Carvalho Bica e Fernando Junges
se manifestaram, explicando alguns fluxos relacionados aos convênios de estágio e informando que a
Equipe Dire�va irá se manifestar no sen�do de pedir maior celeridade nos procedimentos. 1.2.
Uniformização de convocação/convite de comissões de curso (Fernando Luis Dias). O professor
Fernando Luis Dias solicitou a inclusão de ponto para que fosse deba�da a questão das
convocações/convites para as reuniões de comissões de cursos, haja vista a par�cipação de vários
professores em diversos cursos do Campus Bagé. Sobre esse tema, o professor Alessandro Carvalho Bica
disse que essa questão deve ser discu�da como ponto de pauta para uma reunião futura deste Conselho.
1.3. NDE do Curso de Licenciatura em Letras: Línguas Adicionais: Inglês, Espanhol e Respec�vas
Literaturas e 1.4. NDE do Curso de Licenciatura em Matemá�ca. Encaminhamento: o professor
Alessandro Carvalho Bica disse que a Direção do Campus Bagé irá aprovar as novas composições dos
NDEs dos cursos de Letras e Matemá�ca por meio de ato ad referendum. 2. Informes. 2.1. Núcleo de
Inovação e Empreendedorismo (NIE) do Campus (Cláudio Sonáglio Albano). O professor Cláudio
Sonáglio Albano fez um breve relato acerca do Núcleo de Inovação e Empreendedorismo do Campus
Bagé. Disse que, em 2020, a UNIPAMPA, por intermédio da Agência de Inovação (AGIPAMPA), retomou os
trabalhos junto aos Núcleos de Empreendedorismo e Inovação de cada campus. Explicou que o NIE tem
como principal obje�vo es�mular os temas empreendedorismo e inovação junto à comunidade
acadêmica da UNIPAMPA/Campus Bagé, por meio da execução de diversas ações (palestras, cursos,
seminários, simpósios e componentes curriculares da graduação e da pós-graduação, etc.). Este projeto
está alinhado a um projeto ins�tucional sob a mesma temá�ca. Além deste obje�vo, pretende-se
fortalecer a prá�ca do empreendedorismo e inovação, promovendo ações que es�mulem o
desenvolvimento de ideias e projetos vinculados aos temas. O Núcleo deverá formalizar, via projeto de
extensão, as suas a�vidades. Nesse sen�do, o professor Cláudio Sonáglio Albano disse que o NIE irá
enviar um convite aos servidores do Campus Bagé (docentes e técnicos), para que mais três servidores
possam par�cipar dos trabalhos desenvolvidos pelo Núcleo. Assim, pediu aos conselheiros que repassem
essa informação aos seus colegas. Por fim, solicitou que a Direção enviasse um e-mail com o convite do
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Núcleo de Inovação e Empreendedorismo aos demais servidores do Campus Bagé. 2.2. Comissão Local
de Evasão e Retenção (Fernando Junges).  O professor Fernando Junges deu ciência aos conselheiros da
composição da Comissão Local de Evasão e Retenção do Campus Bagé, formada da seguinte forma:
Fernando Junges (Coordenação Acadêmica); Márcio Neres dos Santos (representante do NuDE); Valesca
Brasil Irala e Sandro da Silva Camargo (representantes docentes); e presidentes dos NDEs dos cursos de
graduação. Em relação à representação discente, informou que, até o momento, não houve a indicação.
2.3. Apresentação dos Cursos (Alessandro Carvalho Bica). O professor Alessandro Carvalho Bica
informou que a Equipe Dire�va está propondo uma campanha de publicidade do Campus Bagé. Nesse
sen�do, solicitou aos coordenadores presentes que, na medida do possível, cada curso faça um pequeno
vídeo ins�tucional para ser divulgado nas redes sociais e meios ins�tucionais, com intuito de dar maior
visibilidade às diversas a�vidades desenvolvidas no Campus Bagé. 2.4. Protocolos de Segurança
(Alessandro Carvalho Bica). O professor Alessandro Carvalho Bica informou que, ainda nessa semana,
estão sendo finalizados os protocolos de segurança para ingresso e permanência no Campus Bagé, os
quais serão encaminhados à toda comunidade acadêmica, garan�ndo, assim, a segurança daqueles que
estão u�lizando o Campus Bagé para realização de suas a�vidades. 3. Atos ad referendum da Direção do
Campus. 3.1. O�cio Nº 07/2021: Distribuição das vagas entre os processos sele�vos, dos pesos de
provas do ENEN u�lizado na classificação dos candidatos e das notas mínimas, nos termos do Of.
Circular Nº 05/2021/PROGRAD. 3.2. O�cio Nº 09/2021: Nova composição do NDE do Curso de
Engenharia de Computação. 3.3. O�cio Nº 12/2021: Coordenação subs�tuta do Programa de Pós-
graduação Mestrado Profissional em Ensino de Línguas. 3.4. O�cio Nº 18/2021: Coordenações pro
tempore – Lic. em Letras: Português e Literaturas de Língua Portuguesa; Lic. em Física; e Lic. em
Química. 3.5. O�cio Nº 19/2021: Coordenação pro tempore do Programa de Pós-graduação em
Computação Aplicada. 3.6. O�cio Nº 21/2021: Coordenação do Programa de Pós-graduação de
Especialização em Modelagem Computacional em Ensino, Experimentação e Simulação. 3.7. O�cio Nº
23/2021: Aproveitamento de candidato aprovado em Processo Sele�vo Simplificado – Área: Ensino de
Espanhol. 3.8. O�cio Nº 24/2021:  Projeto de Pesquisa. 3.9. O�cio Nº 25/2021: Projeto de Pesquisa.
3.10. O�cio Nº 26/2021: Proposta de Especialização para Professores do Ensino Médio: Matemá�ca na
Prá�ca (UAB). Encaminhamento: aprovação dos atos ad referendum pra�cados pela Direção do Campus
Bagé, conforme descrito nos itens 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 e 3.10. Resultado: aprovado por
maioria de votos. Abstenções: Bruno Silveira Neves e Alexandre Ferreira Galio. 4. Ciência em projetos.
4.1. Ensino. Encaminhamento: não houve projeto de Ensino apreciado na reunião. 4.2. Pesquisa.
Encaminhamento: não houve projeto de Pesquisa apreciado na reunião. 4.3. Extensão.
Encaminhamento: não houve projeto de Extensão apreciado na reunião. 5. Aprovação das Atas Nº 171.
Encaminhamento: aprovação da Ata Nº 171. Resultado: aprovado por maioria de votos. Abstenções:
Fernanda Germano Alves Gautério, Fábio Luis Tomm, Márcia Maria Lucchese e Alexandre Ferreira Galio.
6. Relatório de Gestão 2020. O professor Cláudio Sonáglio Albano fez uma breve apresentação do
Relatório de Gestão 2020, destacando as a�vidades realizadas pela Gestão do Campus Bagé durante o
ano de 2020. Nesse sen�do, enfa�zou o impacto causado pela pandemia nas a�vidades ocorridas no
Campus Bagé ao longo do ano. Dentre as elencadas, foram citadas: adequação dos PPCs a novas
determinações legais (ex.: inserção da Extensão nos currículos); adequação de componentes comuns
entre cursos; apoio do NuDE e NInA a discentes antes e após o início do semestre; adaptação da
comunidade acadêmica às novas metodologias para a implementação da AEREs; atuação da comunidade
acadêmica em diversas frentes de combate à pandemia; compras de diversos equipamentos, vinculados
ou não ao combate à pandemia, que permanecerão no Campus, contribuindo a médio e longo prazo;
diversas obras e melhorias no Campus Bagé, em andamento ou formalizadas (Bloco V, reservatório de
água, biblioteca, auditório, espaço para incubadoras, módulos da academia ao ar livrem etc.); a�vidades
do COE; readequação das a�vidades realizadas pelos terceirizados; incorporação de um cargo de
jardineiro na equipe de terceirizados; chegada de mais um servidor bibliotecário para à equipe do
Campus Bagé, dentre outras a�vidades. Após sua fala, o professor Alessandro Carvalho Bica abriu a
palavra aos conselheiros para que se manifestassem sobre o referido documento. Todavia, não houve
nenhuma sugestão ou apontamento em relação ao relatório enviado junto à pauta. Encaminhamento:
aprovação do Relatório de Gestão do Campus Bagé 2020. Resultado: aprovado por maioria de votos.
Abstenção: Sara dos Santos Mota. 7. Comissão de Espaço Físico (CEF) - Solicitação PPGCAP/Engenharia
de Computação. Encaminhamento: aprovação da alocação da sala 2305 para ser u�lizada como
“FABLAB”, conforme solicitação do Programa de Pós-graduação em Computação Aplicada (PPGCAP) e do
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Curso de Engenharia de Computação, a qual foi apreciada e aprovada pela Comissão de Espaço Físico
(CEF) do Campus Bagé, nos termos da ata da reunião realizada em dezessete de março do corrente ano.
Resultado: aprovado por maioria de votos. Abstenções: Fernanda Germano Alves Gautério, Fábio Luis
Tomm, Rafael Kobata Kimura, Fabiane Lazzaris, Alexandre Ferreira Galio e Fernando Luis Dias. 8.
Ocupação de cargos vagos – Campus Bagé. Encaminhamento: aprovação das indicações para ocupação
dos cargos vagos do Campus Bagé, conforme descrito a seguir: i) representantes docentes no Conselho
de Campus: Anderson Luis Jeske Bihain, Flávio André Pavan, Débora Simone Figueiredo Gay e Valter
Antônio Ferreira; ii) representantes TAEs no Conselho de Campus: Ana Eveline Viana Marinho, Mariane
Garcia Marques, Paloma Cardoso da Rosa e Shana Pires Ferreira; iii) representante discente no Conselho
de Campus: Clariana França dos Santos; iv) representantes docentes na Comissão Local de Ensino: Allan
Seeber e Carlos Michel Betemps; v) representantes docentes na Comissão Local de Pesquisa: Andressa
Carolina Jacques, Cris�ano Peres Oliveira e Fábio Luis Livi Ramos; vi) representantes TAEs da Comissão
Local de Pesquisa: Shana Pires Ferreira e Paloma Cardoso da Rosa; vii) representante docente na
Comissão Local de Extensão: Carlos Michel Betemps; viii) representantes TAEs na Comissão Local de
Extensão: Stefan Vieira Lopes e Paloma Cardoso dos Santos; ix) representante discente na Comissão Local
de Extensão: Cármen Elisabete Cáceres Leite; x) representante TAE no Comitê Local de Polí�ca de
Pessoal: Paloma Cardoso da Rosa; xi) representante docente no Comitê Local de Avaliação: Cris�ano
Peres Oliveira; xii) representante TAE na Comissão do Curso de Engenharia de Alimentos: Shana Pires
Ferreira; xiii) representante discente na Comissão do Curso de Engenharia de Alimentos: Cármen
Elisabete Cáceres Leite; xiv) representantes discentes na Comissão do Curso de Licenciatura em
Matemá�ca: Bruna da Rosa Machado e Rosana Almeida Bi�encourt Cruz; xv) representante discente na
Comissão do Curso de Licenciatura em Química: Clariana França dos Santos; xvi) representante TAE no
Conselho do Mestrado em Ensino de Ciências: Cícero Gularte Scaglioni; e xvii) representantes TAEs na
Comissão do Curso de Licenciatura em Química: Graciela Maldaner e Ferdinando Cleber de Carli.
Resultado: aprovado por unanimidade. 9. Solicitação de Redistribuição – Aline Lemos Arim. Em
atendimento ao deliberado na reunião Nº 171, o professor Alessandro Carvalho Bica apresentou aos
conselheiros os documentos enviados pela Pró-reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEPE), no que diz
respeito à permanência do servidor após o término do período de afastamento para qualificação. Os
documentos apresentados foram o Mem. Circular Nº 007/2017/PROGEPE e a resposta do Pró-reitor, Luís
Flávio Souza de Oliveira, encaminhada via e-mail, a par�r dos quais foi realizada uma discussão sobre o
papel do Conselho de Campus no que tange à análise de solicitações de redistribuição de servidores do
Campus Bagé. Foi ques�onado se este Conselho deveria, além de avaliar o impacto da redistribuição para
o Campus Bagé, analisar se o requerente teria efe�vamente cumprido todos os requisitos legais para
usufruir desse direito, como, por exemplo, ter cumprido o prazo de permanência após retornar do
afastamento para qualificação. Por outro lado, destacou também o papel da PROGEPE quanto à análise
legal do processo. Aprofundando o debate, os conselheiros passaram a analisar alguns disposi�vos da
Instrução Norma�va Nº 01, de 29 de setembro de 2020 que estabelece os procedimentos internos para a
redistribuição de pessoal no âmbito da UNIPAMPA, em especial, o Art. 5º e seus incisos, dos quais se
extraiu o entendimento de que o Conselho de Campus deve aprovar, ou não, as solicitações de
redistribuição de servidores do Campus Bagé, não estando vinculada a sua decisão ao parecer analí�co
elaborado pela chefia imediata da unidade. O professor Fernando Junges, por sua vez, fez uma fala sobre
o parecer analí�co elaborado por ele e que trata da viabilidade da redistribuição da servidora Aline
Lemos Arim. Foi ressaltada, ainda, a preocupação do Curso de Engenharia Química em relação à
reposição da vaga de forma imediata, bem como em relação ao impacto para o atendimento das
demandas de outros cursos. Ato con�nuo, os conselheiros discu�ram quais seriam os documentos e
critérios necessários para embasar a decisão do Conselho quanto à aprovação ou não do pedido de
redistribuição. Após sugestão do professor Fernando Junges, foi colocado, em regime de votação, o
encaminhamento descrito a seguir. Encaminhamento1: 1) realização de reunião extraordinária, com a
inclusão de documentos complementares, para apreciação do ponto de pauta; e 2) apreciação imediata
da solicitação do pedido de redistribuição na presente reunião. Resultado: o item “1” foi aprovado por
maioria de votos, tendo a opção “2” ob�do apenas dois votos (Sara dos Santos Mota e Alexandre Ferreira
Galio). Após ter sido decidido que a solicitação de redistribuição seria apreciada de forma imediata, foi
colocado em regime de votação o encaminhamento descrito a seguir. Encaminhamento2: aprovação da
solicitação de redistribuição da servidora Aline Lemos Arim, SIAPE 1759790, Técnica de
Laboratório/Química, lotada no Campus Bagé da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), para a
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Universidade Federal de Pelotas (UFPel), em contrapar�da da vinda do código de vaga Nº 903444, de
mesmo cargo e apto para provimento, da UFPel. Resultado: aprovado por maioria de votos (Alessandro
Carvalho Bica, Fernando Junges, Catarina de Fá�ma da Silva, André Ricardo Felkl de Almeida, Rafael
Kobata Kimura, Thiago Santos da Silva, Elenilson Freitas Alves e Catarina Mo�a de Moura). Total de 08
(oito) votos. Votos contrários: Fernanda Germano Alves Gautério, Bruno Silveira Neves, Fábio Luis Tomm,
Carla Beatriz da Luz Peralta, Fabiane Lazzaris, André Müller Reck e Márcia Maria Lucchese. Total de 07
(sete) votos. Abstenções: Everson Jonatha Gomes da Silva, Sara dos Santos Mota, Alexandre Ferreira
Galio e Fernando Luis Dias. 10. Remoção por permuta. O professor Alessandro Carvalho Bica fez uma
breve fala sobre o pedido de remoção por permuta entre os servidores da Manoel Carvalho Abreu,
Técnico Audiovisual lotado na Secretaria Administra�va do Campus Bagé/UNIPAMPA, e Tiago de Abreu
Porcellis, Técnico em Informá�ca (TI) que atua no Campus Dom Pedrito/UNIPAMPA. Após sua fala, alguns
conselheiros se manifestaram sobre o ponto de pauta, em especial sobre a relevância do trabalho
realizado pelo servidor Manuel Carvalho de Abreu no Campus Bagé, ressaltando-se, nesta esteira, a
importância de que o novo servidor desempenhe as mesmas funções que vinham sendo desenvolvidas
pelo técnico audiovisual do Campus. Encaminhamento: aprovação da remoção por permuta entre os
servidores Manoel Carvalho Abreu, Técnico Audiovisual lotado na Secretaria Administra�va do Campus
Bagé/UNIPAMPA, e Tiago de Abreu Porcellis, Técnico em Informá�ca (TI) lotado no Campus Dom
Pedrito/UNIPAMPA. Resultado: aprovado por maioria de votos. Abstenções: Fernanda Germano Alves
Gautério, Bruno Silveira Neves, Márcia Maria Lucchese e Alexandre Ferreira Galio. 11. NDE – Letras –
Português e Literaturas de Língua Portuguesa. Encaminhamento: aprovação da nova composição do
Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Licenciatura em Letras: Português e Literaturas de Língua
Portuguesa, a saber: Isabel Cris�na Ferreira Teixeira (presidente); Miriam Denise Kelm (secretária); Helen
Cris�na da Silva; Mirela Ribeiro Meira, Thiago Santos da Silva e Zila Le�cia Goulart Pereira Rêgo.
Resultado: aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, às dezesseis horas e quarenta
minutos foi encerrada a Reunião e redigida a presente Ata, assinada pelo professor Alessandro Carvalho
Bica, Presidente do Conselho. As declarações desta Reunião estão gravadas e disponíveis para consulta.

 

 

Alessandro Carvalho Bica

Presidente do Conselho

Assinado eletronicamente por ALESSANDRO CARVALHO BICA, Diretor(a) Campus Bagé, em
27/04/2021, às 14:30, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as norma�vas legais
aplicáveis.
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