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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

ATA DE REUNIÃO

ATA Nº 175 – 175ª REUNIÃO DO CONSELHO DE CAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

 

Aos vinte e oito dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, às catorze horas, por meio de conferência
web (meet.google.com/s�-wrac-jma), reuniram-se os membros do Conselho do Campus de Bagé, da
Universidade Federal do Pampa – UNIPAMPA, para dar início à centésima septuagésima quinta reunião
do referido Conselho. Par�cipantes: Alessandro Carvalho Bica (Diretor); Fernando Junges (Coordenador
Acadêmico); Catarina de Fá�ma da Silva (Coordenadora Administra�va); Miriane Lucas Azevedo, Bruno
Silveira Neves, Fábio Luis Tomm, Ana Rosa Costa Muniz, Carla Beatriz da Luz Peralta, Rafael Kobata
Kimura, Thiago Santos da Silva, Fabiane Lazzaris, Everson Jonatha Gomes da Silva, André Müller Reck,
Tales Leandro Costa Mar�ns (coordenadores de curso); Márcia Maria Lucchese, Sara dos Santos Mota,
Sandro da Silva Camargo, 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 de Moura (representante da Comissão Local de Pesquisa);
Anderson Luis Jeske Bihain, Flávio André Pavan (representantes docentes); Mariane Garcia Orquis, Ana
Eveline Marinho, Shana Pires Ferreira (representantes TAEs); Clariana França dos Santos (representante
discente). Foram tratados os seguintes tópicos: 1. Inclusões, exclusões e inversões de pauta.
Encaminhamento: não houve pedido de inclusão, exclusão ou inversão de pauta.  2. Informes. 2.1.
Submissão de Propostas de Pesquisa a editais da PROPPI – Comissão Local de Pesquisa.
Encaminhamento: o professor Alessandro Carvalho Bica e a conselheira Catarina Mo�a de Moura,
representante da Comissão Local de Pesquisa (CLP) do Campus Bagé, fizeram uma fala manifestando
preocupação em relação à par�cipação do Campus Bagé nos editais de Pesquisa publicados pela Pró-
reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PROPPI), haja vista a baixa submissão de propostas por
parte dos docentes do Campus. A conselheira Catarina Mo�a de Moura apresentou uma tabela da
PROPPI, com o quan�ta�vo de propostas subme�das e homologadas por campus e por área de
conhecimento. Nesse sen�do, ressaltou a impacto das submissões de propostas, tanto no âmbito interno
da Ins�tuição, quanto em relação à busca de recursos externos, a exemplo dos editais da Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado do RS (FAPERGS), uma vez que, quanto mais propostas forem subme�das,
mais serão as chances de essas propostas serem contempladas. Disse, ainda, que a CLP se coloca à
disposição para auxiliar na submissão das propostas ou mesmo para esclarecer quaisquer eventuais
dúvidas. Após sua fala, alguns conselheiros se manifestaram sobre o tema, ocasião em que foram
discu�dos os fluxos e os procedimentos rela�vos à par�cipação nos editais lançados pela PROPPI.
Ademais, conforme fala do professor Fernando Junges, o tema deverá ser pauta da próxima reunião da
Comissão Local de Ensino, para que seja iniciado um trabalho para aprimorar a atuação do Campus Bagé
no tocante à par�cipação em editais de Pesquisa. 2.2. Orçamento do Campus - Realocação de Verbas.
Encaminhamento: a coordenadora acadêmica, Catarina de Fá�ma da Silva, fez uma explanação sobre a
proposta da Equipe Dire�va de redistribuição do orçamento do Campus Bagé, a qual consiste em realocar
parte da rubrica de custeio (material de consumo) para a rubrica de capital (material permanente),
compreendendo cerca de 35% do valor total des�nado ao Campus Bagé. Sendo aprovada a proposta de
realocação do orçamento, a Equipe Dire�va irá proceder ao levamento das prioridades de equipamentos
permanentes junto aos cursos. Encerrada sua fala, os conselheiros se manifestam sobre o tema, ocasião
em que foram abordados questões como: a existência de uma lista de prioridades junto à Comissão Local
de Espaço Físico; a instalação de aparelhos de ar-condicionado no Campus Bagé; a reavaliação dos pesos
estabelecidos para distribuição interna do orçamento; os recursos des�nados à Pós-graduação; a
manutenção dos pisos dos laboratórios; a subestação e a instalação do sistema fotovoltaico; a obra do
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Bloco 5 e os equipamentos de laboratório do Curso de Licenciatura em Química. Além disso, a par�r da
fala do conselheiro Sandro da Silva Camargo sobre o peso aplicado para o Curso de Engenharia de
Computação, o qual, conforme deliberado na reunião Nº 117 deste Conselho, deveria ser 5 (cinco), será
formada uma comissão para rever a distribuição de pesos entre os cursos e também para corrigir
eventuais lapsos. A comissão será formada pelos seguintes servidores: Alessandro Carvalho Bica,
Fernando Junges, Catarina de Fá�ma da Silva, Sandro da Silva Camargo e Anderson Luis Jeske Bihain. Por
fim, não havendo manifestação contrária, a Equipe Dire�va irá encaminhar um despacho à PROPPI
solicitando a realocação do orçamento do Campus Bagé, conforme apresentado e discu�do na reunião.
Em relação aos pesos para distribuição interna do orçamento entre os cursos, a decisão será realizada
posteriormente ao despacho enviado à PROPPI, após serem realizados os devidos esclarecimentos em
relação aos pesos atribuídos aos cursos. 3. Atos ad referendum da Direção do Campus. 3.1. O�cio Nº
47/2021: redistribuição do servidor Gabriel Henrique Jus� – Proc. 23100.006046/2021-42. 3.2. O�cio
Nº 48/2021: projetos de extensão. 3.3. O�cio Nº 49/2021: composição da CAD do Campus Bagé. 3.4.
O�cio Nº 50/2021: NDE do Curso de Engenharia Química. 3.5. O�cio Nº 51/2021: prestação de contas
do Convênio Embrapa-UNIPAMPA. 3.6. O�cio Nº 52/2021: projetos de pesquisa. 3.7. O�cio Nº 53/2021:
remoção a pedido com contrapar�da de código de vaga – Thays Soares Rita. 3.8. O�cio Nº 55/2021: 
composição da CLC do Campus Bagé. 3.9. O�cio Nº 01/2021: banca examinadora – PSS Letras.
Encaminhamento: aprovação dos atos ad referendum pra�cados pela Direção do Campus Bagé,
conforme descritos nos itens 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 e 3.9. Resultado: aprovado por maioria de
votos. Abstenções: Everson Jonatha Gomes da Silva, Márcia Maria Lucchese, Sara dos Santos Mota,
Alexandre Ferreira Galio e Shana Pires Ferreira. Ausência: Fábio Luis Tomm. 4. Ciência em projetos. 4.1.
Ensino. Encaminhamento: não houve projeto apresentado. 4.2. Pesquisa. Encaminhamento: não houve
projeto apresentado. 4.3. Extensão. Encaminhamento: ciência aos conselheiros acerca dos seguintes
projetos de Extensão: Semana do Meio Ambiente (proponente: Ketleen Grala); Educação tecnológica com
ênfase na gamificação e plataforma Mooc para alunos do Ensino Médio e Superior (proponente: Cris�ano
Corrêa Ferreira); Núcleo de Línguas Adicionais (proponente: Sara dos Santos Mota); Rodas de conversa
Mul�plicando Ideias (proponente: Margarida Maria Rodrigues Negrão); e Projetos nascentes: uma
proposta de compensação ambiental com a comunidade rural de Hulha Negra e Candiota (proponente:
Fernando Junges). 5. Aprovação das Atas Nº 174. Encaminhamento: apreciação e aprovação da Ata Nº
174. A ata será revisada para correções grama�cais e/ou de digitação; porém, sem alteração do seu
conteúdo. Resultado: aprovado por maioria de votos. Abstenções: Miriane Lucas Azevedo, Tales Leandro
Costa Mar�ns, Márcia Maria Lucchese e Sara dos Santos Mota. Ausências: Ana Rosa Costa Muniz,
Everson Jonatha Gomes da Silva, Thiago Santos da Silva e Ana Eveline Viana Marinho. 6. Afastamento
para Capacitação – Eliege Marizel Moreira Barbosa. Encaminhamento: após breve verificação do fluxo
para solicitação de licença para capacitação, conforme base de conhecimento estabelecida pela Pró-
reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEPE), a solicitação da servidora Eliege Marizel Moreira Barbosa foi
re�rada de pauta, uma vez que não consta, no fluxo, a aprovação do Conselho de Campus. O pedido
seguirá os trâmites determinados pela PROGEPE e constante no manual do servidor. Além disso, o
professor Fernando Junges, a par�r da fala da professora Renata Hernandez Lindemann, registrou sua
preocupação no tocante ao atendimento dos tradutores/intérpretes de Libras, no Campus Bagé e na
UNIPAMPA como um todo, e também em relação à norma�va ins�tucional que trata do tema e à forma
como a gestão superior vem conduzindo essa questão. Por essa razão, esse tema será abordado na
Comissão Local de Ensino. Ademais, conforme manifestações, A Equipe Dire�va propôs os seguintes
encaminhamentos: 1) será redigido documento direcionado à Reitoria, solicitando o devido atendimento
aos alunos do Campus Bagé que necessitam de auxílio de tradutor/intérprete de Libras; e 2) a Equipe
Direita irá dar início a um estudo para elaboração do planejamento de capacitação do Campus Bagé.
Embora a proposta não tenha sido votada, não houve manifestação contrária aos dois encaminhamentos.
7. Cedência de TAE - Carla Roberta e Silva Ferreira (Área: Química). Encaminhamento: foi realizada a
análise inicial do ponto de pauta, apoiada na documentação enviada em anexo à convocação, na qual
foram levantados aspectos relevantes sobre a liberação da servidora para o Ins�tuto Federal de Santa
Catarina (IFSC), bem como em relação ao seu impacto para o atendimento das demandas do Campus
Bagé. Contudo, após verificação do fluxo estabelecido pela UNIPAMPA no tocante ao processo de
cedência de servidores para outras ins�tuições, o item foi re�rado de pauta, uma vez que não consta no
fluxo a análise e aprovação do conselho de campus. Assim, será dado seguimento ao processo, conforme
trâmites estabelecidos pela PROGEPE. 8. Capacitação Docente (Resolução Nº 272, de 02 de dezembro de
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2019). Encaminhamento: a pedido da conselheira Fabiane Lazzaris, foi realizada uma discussão sobre a
Resolução Nº 272, de 02 de dezembro de 2019, que trata do Programa de Formação Docente os
Integrantes da Carreira do Magistério Público Superior na UNIPAMA, em especial, no tocante à vinculação
da exigência de capacitação docente de 15 (quinze) horas anuais para a progressão docente. Durante a
fala dos conselheiros, foi abordado o entendimento pedagógico sobre o que é formação docente, bem
como o seu aspecto norma�vo-ins�tucional, abrangendo o Plano de Desenvolvimento Ins�tucional (PDI)
da UNIPAMPA. Após a explanação da professora Fabiane Lazzaris e da manifestação de alguns
conselheiros, o professor Fernando Junges apresentou uma proposta contemplando algumas alterações
nos Ar�gos 14 e 16 da referida resolução, a qual propõe a supressão das partes descrita abaixo em
negrito: Art. 14 O professor em cargo de gestão acadêmica par�cipará obrigatoriamente de no mínimo
15 horas anuais das a�vidades de formação para gestores. §1º A par�cipação do professor em cargo de
gestão acadêmica nas a�vidades previstas no ar�go 14 desta resolução será cer�ficada e considerada
como encargo docente - a�vidade de ensino - para fins de progressão. §2º Os NuDES poderão ser
proponentes de ações e a�vidades de formação aos docentes em cargos de gestão, os quais receberão
cer�ficados cuja carga horária poderá ser computada como encargo docente - a�vidade de ensino -
para fins de progressão. Art. 16 As formações cer�ficadas por outras ins�tuições também poderão ser
validadas e atestadas pela Subcomissão de Formação Docente, contabilizando a carga horária máxima
de 5h, desde que atendam os ar�gos 3° e 4º desta resolução. O professor Alessandro Carvalho Bica disse
que o professor Fernando Junges irá encaminhar o pedido de alteração da resolução. Também foi
deliberado que será realizada uma reunião com a Subcomissão de Formação Docente do Campus Bagé
para que seja discu�do o conceito de formação docente. Após, deverá ser encaminhado documento às
instâncias superiores (PROGRAD e CONSUNI), com o intuito de se discu�r essa questão. Não houve
votação para este ponto de pauta. 9. NDE do Curso de Licenciatura em Música. Encaminhamento:
aprovação da nova composição do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Licenciatura em Música,
conforme descrito a seguir: Carla Eugenia Lopardo (presidente), Rafael Rodrigues da Silva (secretário),
Adriana Bozze�o, André Müller Reck, Luana Zambiazzi dos Santos e Lúcia Helena Pereira Teixeira.
Resultado: aprovado por unanimidade. Ausências: Fábio Luis Tomm, Thiago Santos da Silva, Everson
Jonatha Gomes da Silva, Tales Leandro Costa Mar�ns, Sara dos Santos Mota e Ana Eveline Viana Marinho.
Nada mais havendo a tratar, às dezesseis horas e quarenta e cinco 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
06/08/2021, às 09:35, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as norma�vas legais
aplicáveis.
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