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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

ATA DE REUNIÃO

 

 

173ª REUNIÃO DO CONSELHO DE CAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

 

 

Aos vinte e seis dias do mês de abril 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 terceira 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, Fábio Luis Tomm, Carla Beatriz da Luz Peralta, Ana Rosa Costa Muniz,
Rafael Kobata Kimura, Thiago Santos da Silva, Fabiane Lazzaris, Everson Jonatha Gomes da Silva, André
Müller Reck, Elenilson Freitas Alves (coordenadores de curso); Márcia Maria Lucchese, Luciani Salcedo de
Oliveira, Ana Paula Lüdtke Ferreira, Renata Hernandez Lindemann, Alexandre Ferreira Galio
(coordenadores de mestrado); Fernando Luis Dias (coordenador de Especialização); Udo Eckard Sinks
(representante da Comissão Local de Extensão); Catarina Mo�a Moura (representante da Comissão Local
de Pesquisa); Anderson Luis Jeske Bihain, Flávio André Pavan (representantes docentes); Mariane Garcia
Orquis, Shana Pires Ferreira (representantes TAEs); Clariana França dos Santos (representante discente).
Foram tratados os seguintes tópicos: 1. Inclusões, exclusões e inversões de pauta. Encaminhamento: foi
incluído, como ponto de pauta, o Memorando Nº 09/2021 UNIPAMPA/CBAG/DC-BAGE/CA-BAGE/MCA, e
anexos, enviado pela coordenação do Programa de Pós-graduação em Computação Aplicada (PPGCAP),
que trata da regularização da nominata de docentes permanentes do referido Programa. Em síntese, a
coordenação do PPGCAP solicita que sejam registrados, como docentes permanentes do Programa, de
forma efe�va, os nomes descritos a seguir: Marcos Jun-I� Yokoo (docente colaborador do PPGCAP desde
2017, e permanente desde 2019); Gustavo Tren�n (docente colaborador do PPGCAP desde 2017, e
permanente desde 2019); Teresa Cris�na Moraes Genro (docente permanente desde 2020); e Hélio
Tonini (docente permanente desde 2020). Por se tratar de inclusão de pauta, o item não poderá ser
votado, conforme estabelece o Regimento do Conselho de Campus Bagé. Todavia, a Direção do Campus
dará prosseguimento à solicitação do PPGCAP, por meio de aprovação em caráter ad referendum. Além
disso, foi solicitada a inversão do ponto de pauta “9. Orçamento Interno do Campus Bagé”. [inversão de
pauta] 9. Orçamento Interno do Campus Bagé. Encaminhamento: o professor Alessandro Carvalho Bica
apresentou aos conselheiros a proposta do orçamento do Campus Bagé para 2021, conforme planilha
compar�lhada durante a reunião, a qual consta o detalhamento da distribuição dos valores internos do
Campus Bagé, perfazendo o valor total de R$ 237.416,36 (duzentos e trinta e sete mil, quatrocentos e
dezesseis reais e trinta e seis centavos). Segundo ele explicou, esses recursos serão liberados em duas
parcelas. A proposta de realocação propõe a seguinte divisão: R$ 130.579,00 (cento e trinta mil,
quinhentos e setenta e nova reais) para os cursos; e R$ 106.837,36 (cento e seis mil, oitocentos e trinta e
sete e trinta e seis centavos) para a Coordenação Administra�va. Em relação ao valor des�nado aos
cursos, a divisão seria realizada pelo número de laboratórios de cada curso. O professor Alessandro
Carvalho Bica explicou que não foi incluído o percentual des�nado a diárias, res�tuições e passagens,
haja vista o atual cenário da pandemia do COVID-19. A coordenadora administra�va, Catarina de Fá�ma
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da Silva, explicou que os valores não gastos com passagens em 2020 ficaram em restos a pagar,
vinculados a contratos diversos do Campus Bagé. Após sua fala, alguns conselheiros se manifestaram
sobre o ponto de pauta, no sen�do de que fosse melhor redistribuído os recursos do Campus Bagé, com
base nas demandas dos cursos. Nesse sen�do, também se sugeriu a realização de um levantamento junto
aos cursos para verificação de suas reais necessidades. Além disso, também foi sugerido, como critério
para distribuição, considerar os laboratórios com elevado custo de manutenção, os quais poderiam,
nesse momento, serem beneficiados com uma maior alocação de recursos, de modo a garan�r seu pleno
funcionamento. A par�r das manifestações dos conselheiros, o professor Alessandro Carvalho Bica disse
que irá encaminhar aos conselheiros uma planilha para realizar o levantamento das necessidades dos
cursos do Campus Bagé, de modo a o�mizar os recursos internos e atender da melhor forma possível as
demandas dos cursos. 2. Informes. 2.1. Calendário 2021/01 - O�cio Nº 142/2021/GR/UNIPAMPA.
Encaminhamento: o professor Alessandro Carvalho Bica fez uma breve fala sobre o Calendário
Acadêmico 2021/1, conforme O�cio Nº 142/2021, enviado à comunidade acadêmica pelo Gabinete da
Reitoria, que trata do formato de ensino durante a pandemia causada pelo COVID-19, o qual
permanecerá sendo remoto. 2.2. No�cias SISU - Previsão Final - 29 de abril. Encaminhamento: o
professor Alessandro Carvalho Bica informou que, somente no dia vinte e nove de abril do corrente ano,
será possível confirmar o número total de matriculados, conforme consta no cronograma do Edital Nº
125/2021, que re�ficou o Edital Nº 108/2021, em virtude de ter ocorrido atraso no processo. 2.3.
Webnários SEI - Coordenações de Curso. Encaminhamento: o professor Alessandro Carvalho Bica
informou que o professor Fernando Junges contatou o Departamento de Tecnologia da Informação e
Comunicação (DTIC), da UNIPAMPA, no sen�do de organizar um curso sobre o SEI para as coordenações
de curso e de pós-graduação, a fim de facilitar a u�lização desse sistema. Assim que for possível, o
professor Fernando Junges irá contatar as coordenações para dar maiores informações sobre o Curso.
2.4. Nova Coordenação do Mestrado Profissional em Ensino de Línguas (MPEL). Encaminhamento: o
professor Alessandro Carvalho Bica informou sobre a troca na coordenação do Mestrado Profissional em
Ensino de Línguas. A professora Luciani Salcedo de Oliveira irá permanecer até o dia vinte e seis de abril
do corrente ano. Após essa data, a professora Sara dos Santos Mota assume a função de coordenadora
do Programa. Já a professora Clara Zeni Camargo Dornelles será a coordenadora subs�tuta. A nova
coordenação exercerá suas a�vidades até 10 de junho do corrente ano. Durante esse período, o
Programa irá realizar uma eleição. 3. Atos ad referendum da Direção do Campus. 3.1. O�cio Nº 27/2021:
projetos de pesquisa. 3.2. O�cio Nº 28/2021: NDE do Curso de Lic. em Matemá�ca. 3.3. O�cio Nº
30/2021: projetos de ensino e extensão. 3.4. O�cio Nº 31/2021: NDE do Curso de Lic. em Letras –
Línguas Adicionais. 3.5. O�cio Nº 32/2021: projetos de pesquisa. 3.6. O�cio Nº 34/2021: relatórios da
Especialização em Modelagem Computacional em Ensino, Experimentação e Simulação. 3.7. O�cio Nº
37/2021: projeto de extensão. 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 e 3.7. Resultado:
aprovado por maioria de votos. Abstenções: Fernando Junges, Bruno Silveira Neves e Ana Paula Lüdtke
Ferreira. Ausência: Fabiane Lazzaris. 4. Ciência em projetos. 4.1. Ensino. Encaminhamento: não houve
projeto de Ensino apreciado nesta reunião. 4.2. Pesquisa. Encaminhamento: não houve projeto de
Pesquisa apreciado nesta reunião. 4.3. Extensão. Encaminhamento: não houve projeto de Extensão
apreciado nesta reunião. 5. Aprovação das Atas Nº 172. Encaminhamento: aprovação da Ata Nº 172.
Resultado: aprovado por maioria de votos. Abstenções: Fábio Luis Tomm, Everson Jonatha Gomes da
Silva, André Müller Reck, Fabiane Lazzaris, Márcia Maria Lucchese, Renata Hernandez Lindemann, Ana
Paula Lüdkte Ferreira, Alexandre Ferreira Galio, Fernando Luis Dias, Udo Eckard Sinks, Catarina Mo�a de
Moura, Anderson Luis Jeske Bihain e Mariane Garcia Orquis Barcellos. 6. Solicitação de Redistribuição –
Proc. 23110.032858/2020-43. Encaminhamento: aprovação do pedido de redistribuição do servidor
Thomas Lucas Irigoite Barraco, SIAPE 1959376, Técnico em Eletroeletrônica, lotado no Campus Bagé da
Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), para a Universidade Federal de Pelotas (UFPel), que
ofertará, em contrapar�da, o código de vaga nº 967635, do cargo de Técnico de Tecnologia da
Informação. Resultado: aprovado por maioria de votos. Abstenção: Márcia Maria Lucchese. 7. Oferta
2021/1. Encaminhamento: o professor Fernando Junges fez uma breve apresentação da proposta de
Oferta 2021/1, a qual foi baseada na oferta realizada no ano anterior. Ele compar�lhou com os
conselheiros a planilha das componentes curriculares, ocasião em que prestou maiores esclarecimentos
sobre algumas componentes e quan�ta�vos de vagas, bem como sobre alguns pedidos de cursos. Nesse
sen�do, propôs que fossem ampliados alguns quan�ta�vos de vagas em razão do período de ensino
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remoto. Em relação à componente de Eletricidade Aplicada, propôs que a mesma não fosse ofertada,
para que fosse, posteriormente, realizada a oferta em regime especial, após a chegada do professor
concursado, haja vista que o processo se encontra em tramitação. Porém, o professor Fernando Junges
ressaltou que ainda está verificando junto a alguns docentes que tenham o perfil para ministrar a
componente. Encerrada a sua fala, alguns conselheiros se manifestam sobre o ponto de pauta, em
especial em relação aos quan�ta�vos de vagas ofertadas e à necessidade de se realizar um esforço para
que a componente de Eletricidade Aplicada seja ofertada, sobretudo em virtude dessa disciplina não
estar sendo ofertada já há algum tempo, o que vem gerando uma demanda muito grande pela
componente. Por sua vez, o professor Fernando Junges disse que irá realizar uma úl�ma verificação dos
quan�ta�vos de vagas, com base nos relatórios do sistema GURI, conforme sugerido na reunião. Feito
isto, será comunicado aos coordenadores. Por fim, a Coordenação Acadêmica irá verificar a possibilidade
de oferta da componente de Eletricidade Aplicada em 2021/1. 8. Afastamento para Capacitação – Prof.ª
Vera Medeiros (Pós-Doc). Encaminhamento: aprovação do afastamento para capacitação da professora
Vera Lúcia Cardoso Medeiros, com ônus limitado, para realização de pós-doutorado na Universidade de
São Paulo (USP), no período de 17/05/2021 a 17/05/2022, conforme aprovado na Comissão Local de
Ensino do Campus Bagé, na reunião nº 171 realizada em doze de abril do corrente ano. A professor Vera
Lúcia Cardoso Medeiros foi contemplada na úl�ma Chamada Interna para Capacitação do Campus Bagé.
Todavia, em virtude da suspensão das contratações de professores subs�tutos, os docentes do Curso de
Licenciatura em Letras: Português e Literaturas de Língua Portuguesa, bem como o Mestrado Profissional
em Ensino de Línguas, comprometeram-se em assumir as a�vidades da docente enquanto não ocorrer a
contratação do subs�tuto. Resultado: aprovado por unanimidade. 10. Regimento do NEABI Oliveira
Silveira. Encaminhamento: o professor Alessandro Carvalho Bica deu ciência aos conselheiros sobre o
Regimento Interno do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas do Campus Bagé, denominado
NEABI Oliveira Silveira. Nesse sen�do, ele também proferiu uma breve fala, na qual destacou as
discussões sobre o regimento do NEABI no âmbito do Campus Bagé, em especial, ressaltando alguns
ques�onamentos levantados pelos conselheiros. Além disso, o professor Alessandro Carvalho Bica
enfa�zou que, em contato com a coordenação da Assessoria de Diversidade, Ações Afirma�vas e Inclusão
(ADAFI), foi informado que o Regimento deveria passar no Conselho de Campus apenas como ciência.
Encerrada sua fala, alguns conselheiros se manifestaram, ocasião em que foram apontadas questões
ainda não esclarecidas no documento, como, por exemplo, o parágrafo único do Art. 11, o qual
determina o computo de 04 (quatro) horas de Ensino para o vice-coordenador do NEABI, computadas em
razão de suas a�vidades. Diante das manifestações dos conselheiros, a Direção do Campus Bagé irá
solicitar novos esclarecimentos em relação à redação do Regimento do NEABI Oliveira Silveira, mais
especificadamente no tocante aos Ar�gos 10 e 11 do referido documento. 11. Nova Coordenação –
PPGCAP. Encaminhamento: o professor Alessandro Carvalho Bica deu ciência aos conselheiros da eleição
da nova coordenação do Programa de Pós-graduação em Computação Aplicada (PPGCAP). Conforme
Memorando Nº 10/2021, enviado pela coordenadora do referido Programa, foram eleitos os professores
Sandro da Silva Camargo, na condição de coordenador; Ana Paula Lüdtke Ferreira, como coordenadora
subs�tuta; e Vinícius do Nascimento Lambert, coordenador junto à EMBRAPA. A Direção do Campus Bagé
irá dar encaminhamento para expedição das portarias. Nada mais havendo a tratar, às quinze horas e
cinquenta 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
11/05/2021, às 09:22, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as norma�vas legais
aplicáveis.



11/05/2021 SEI/UNIPAMPA - 0522255 - Ata de Reunião

https://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=577948&infra_… 4/4

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0522255 e
o código CRC B0215263.

Referência: Processo nº 23100.004765/2021-29 SEI nº 0522255

https://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

