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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

ATA DE REUNIÃO

ATA Nº 176 – 176ª REUNIÃO DO CONSELHO DE CAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

 

Aos vinte e seis dias do mês de julho 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 sexta 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, Vania Elisabeth
Barle�e, 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 (representante docente); Shana Pires Ferreira (representante dos TAEs);
Clariana França dos Santos (representante discente). Foram tratados os seguintes tópicos: 1. Inclusões,
exclusões e inversões de pauta. Encaminhamento: foi realizada a inclusão de um informe sobre o
ingresso 2021/2, conforme solicitação da professora Fabiane Lazzaris. O item será tratado após o item
2.3. 2. Informes. 2.1. Situação dos Terceirizados - Processo 23100.011877/2021-36. Encaminhamento: o
professor Alessandro Carvalho Bica fez um informe sobre a decisão da Reitoria de reduzir a jornada dos
trabalhadores terceirizados de todas as unidades acadêmicas da UNIPAMPA em 70%, sem prévia
comunicação às direções. Durante sua fala, foi apresentado o O�cio Nº 11/2021/SLDC/CSLIV/UNIPAMPA,
no qual as unidades acadêmicas manifestam total discordância em relação à medida adotada pela
Reitoria. O referido documento foi assinado por todos os diretores de campus da UNIPAMPA. Após
receber o O�cio, a Reitoria decidiu não realizar a redução da jornada dos trabalhadores terceirizados. 2.2.
Situação PRAEC - Processo 23100.011095/2021-05. Encaminhamento: o professor Alessandro Carvalho
Bica fez um informe sobre o despacho encaminhado pela Pró-reitoria de Assuntos Estudan�s e
Comunitários (PRAEC), acerca do planejamento orçamentário para o exercício financeiro de 2022.
Baseando-se em cenários possíveis para o orçamento, a PRAEC entende que não há como atender as
demandas de assistência estudan�l da UNIPAMPA. O despacho indica os diversos programas que
deixarão de ser atendidos em 2022, em detrimento da falta de recursos, dentre eles: o apoio ao
ingressante 1ª e 2ª semestres, o PDA (proposta do eixo da PRAEC), os atendimentos psicológicos, os
serviços prestados pelos restaurantes universitários, etc. Conforme explicou o professor Alessandro
Carvalho Bica, tais cenários orçamentários são bastante prejudiciais ao retorno das a�vidades presenciais
em 2022. 2.3. Episódio ocorrido em uma roda de conversa – Curso de Licenciatura em Matemá�ca.
Encaminhamento: o professor Alessandro Carvalho Bica, auxiliado pelo conselheiro Everson Jonatha
Gomes da Silva, fez um breve relato sobre o episódio envolvendo uma roda de conversa do Curso de
Licenciatura em Matemá�ca. Durante a a�vidade, pessoas estranhas à roda de conversa invadiram a sala
e passaram a escrever ofensas no chat da sessão. Foi realizado bole�m de ocorrência para fins de registro
dos fatos. Outros casos de invasão foram citados durante a discussão desse ponto de pauta. Além disso,
foi deba�do que métodos ins�tucionais de segurança poderiam ser adotados pelos servidores a fim de se
evitar casos como o ocorrido no projeto de extensão do Curso de Licenciatura em Matemá�ca. 2.4.
Ingresso 2021/2 (solicitante: Fabiane Lazzaris). Encaminhamento: a par�r da solicitação da conselheira
Fabiane Lazzaris, foi discu�da a possibilidade de ingresso de alunos para o semestre 2021/2,
compreendendo, no vigente ano, o total de dois períodos de ingresso discente. Discu�u-se o impacto na
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demanda de trabalho; a importância da captação de discentes e o consequente aumento de recursos
para o Campus, especialmente em face do atual momento de cortes de verbas. Também se enfa�zou os
prazos exíguos para o Campus atender a demanda, visto que tal pauta exige uma análise mais criteriosa.
Foram também abordadas questões rela�vas a aspectos estruturais envolvendo os espaços �sicos do
campus, considerando-se o retorno presencial ou híbrido das aulas. Destacou-se, ainda, a necessidade de
um planejamento do Campus Bagé enquanto unidade, haja vista que novos ingressos de discentes nos
cursos implica em aumento de demanda para as áreas básicas, etc. O professor Fernando Junges propôs
que a Equipe Dire�va e as coordenações de cursos se reunissem para analisar a viabilidade de um novo
ingresso de discentes no Campus Bagé, sendo necessário, para isso, que os coordenadores de cursos
discutam a questão junto a seus pares. Assim, o Campus Bagé poderia estabelecer o modo como iria
ofertar as vagas, bem como iria absorver as demandas decorrentes do novo ingresso. Também foram
abordadas questões rela�vas ao orçamento da Ins�tuição, em especial, os efeitos do corte de verbas
realizado pelo Governo Federal na assistência estudan�l, como, por exemplo, a necessidade de
realocação interna dos recursos e a impossibilidade de abertura do restaurante universitário. Além disso,
foram discu�das questões referentes ao retorno das aulas de forma híbrida e suas implicações legais e
prá�cas. Por fim, a par�r das questões levantadas durante a discussão, foi definido que a Equipe Dire�va
irá se manifestar junto à Pró-reitoria de Graduação (PROGRAD), de forma a apresentar o posicionamento
do Campus Bagé sobre o ingresso de discentes no semestre 2021/2. 3. Atos ad referendum da Direção
do Campus. 3.1. O�cio Nº 56/2021: nova composição da CLC – Campus Bagé. 3.2. O�cio Nº 59/2021:
nova composição do NDE do Curso de Química - Licenciatura. 3.3. O�cio Nº 60/2021: novo
coordenador subs�tuto do Curso de Química - Licenciatura. 3.4. O�cio Nº 62/2021: projeto de
Pesquisa. 3.5. O�cio Nº 63/2021: projetos de Pesquisa. 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 e 3.5.
Resultado: aprovado por maioria de votos. Abstenções: Bruno Silveira Neves e Sandro da Silva Camargo.
4. Ciência em projetos. 4.1. Ensino. Encaminhamento: não houve projeto apreciado. 4.2. Pesquisa.
Encaminhamento: não houve projeto apreciado. 4.3. Extensão. Encaminhamento: ciência em relação
aos seguintes projetos de Extensão: X Café com Ciência: produtos educacionais e materiais digitais no
ensino de Ciências (proponente: Ana Carolina de Oliveira Salgueiro de Moura); e Inovação e
empreendedorismo: ações da UNIPAMPA para promoção dos temas na universidade e sociedade
(proponente: Cláudio Sonáglio Albano). 5. Aprovação das Atas Nº 175. Encaminhamento: aprovação da
Ata Nº 175, com a inclusão da solicitação do conselheiro Sandro da Silva Camargo, referente à fala do
professor Alessandro Carvalho Bica, no item 2.2. Orçamento do Campus - Realocação de Verbas. Será
incluída informação de que a decisão sobre os pesos referentes à divisão do orçamento entre os cursos
do Campus Bagé será realizada posteriormente ao despacho enviado à PROPLAN sobre a realocação
orçamentária do Campus Bagé, após serem os pesos devidamente revisados. Resultado: aprovado por
maioria de votos. Abstenções: Vania Elisabeth Barle�e, Alexandre Ferreira Galio e Catarina Mo�a de
Moura. Ausência: Clariana França dos Santos. 6. Coordenação do Mestrado Profissional em Ensino de
Línguas.  A professora Sara dos Santos Mota fez uma breve contextualização sobre o processo de escolha
da nova coordenação do Programa, visando a subs�tuir a atual coordenação, que é composta pelas
professoras Sara dos Santos Mota (coordenadora) e Clara Zeni Camargo Dornelles (coordenadora
subs�tuta). Ela falou sobre a consulta realizada junto aos colegas do Mestrado, e também relatou a
situação da professora Denise Moser, que se dispôs a assumir como coordenadora; porém, para que isso
ocorra, é preciso tramitar seu processo de credenciamento como docente permanente do Programa.
Encerrada sua fala, o professor Alessandro Carvalho Bica também fez uma breve fala sobre a situação do
Mestrado Profissional em Ensino de Línguas e sobre a decisão de trazer esse ponto para o Conselho.
Realizadas essas considerações iniciais, foi iniciada uma discussão sobre o ponto de pauta, em que foram
discu�das questões diversas, como o regimento do Programa; a possibilidade da futura coordenadora
subs�tuta, Caroline Fernandes, assumir temporariamente o Programa, até a conclusão do processo de
credenciamento da professora Denise Moser; a avaliação do Curso perante a CAPES; a importância do
suporte ins�tucional para as coordenações dos Programas; gestão compar�lhada; etc. A par�r da
discussão, foi proposto o descrito a seguir. Encaminhamento: a Equipe Dire�va irá convocar uma reunião
com os docentes do Mestrado Profissional de Ensino de Línguas, e com a par�cipação da Pró-reitoria de
Pesquisa, Pós-graduação e Inovação (PROPPI), para deliberar sobre a questão. Resultado: aprovado por
maioria de votos. Abstenções: Vania Elisabeth Barle�e, Fabiane Lazzaris e Sara dos Santos Mota.
Ausências: Ana Rosa Costa Muniz, Everson Jonatha Gomes da Silva, Udo Eckard Sinks e Clariana França
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dos Santos. 7. Descredenciamento docente - Mestrado em Ensino de Ciências. Encaminhamento:
aprovação da solicitação de descredenciamento da professora Cadidja Cou�nho, como docente
permanente do Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências, do Campus Bagé, UNIPAMPA.
Resultado: aprovado por maioria de votos. Abstenção: Fabiane Lazzaris. Ausências: Bruno Silveira Neves,
Udo Eckard Sinks, Sara dos Santos Mota e Clariana França dos Santos. 8. Coorientação em dissertação no
Ins�tuto Tecnológico da Aeronáu�ca (ITA) – Cláudio Sonáglio Albano. Encaminhamento: aprovação da
solicitação do professor Cláudio Sonáglio Albano, para coorientar a aluna Maria Clara Rozo Terreiro
Seffrin, no Mestrado em PG-EIA-T, do Ins�tuto Tecnológico de Aeronáu�ca (ITA), compreendendo a carga
horária de 01 (uma) hora/semana. Resultado: aprovado por maioria de votos. Abstenção: Fabiane
Lazzaris. Ausências: Ana Rosa Costa Muniz, Udo Eckard Sinks e Clariana França dos Santos. 9.
Representação na Subcomissão de Formação Docente/Campus Bagé – Química – Licenciatura.
Encaminhamento: o item foi re�rado de pauta, por se tratar de um tema de competência da Comissão
Local de Ensino. 10. Representante suplente de coordenador de curso de graduação na CSE.
Encaminhamento: aprovação da indicação do professor Tales Leandro Costa Mar�ns, como
representante suplente de coordenador de curso de graduação na Comissão Superior de Ensino (CSE).
Resultado: aprovado por unanimidade. Ausências: Ana Rosa Costa Muniz, Sara dos Santos Mota, Udo
Eckard Sinks e Clariana França dos Santos. 11. Apresentação do Setor Patrimônio – Fluxo de
Transferência de Bens entre Servidores. Encaminhamento: o servidor Tulon Pereira da Fontoura fez uma
apresentação sobre o Setor do Patrimônio do Campus Bagé, mais especificamente sobre o fluxo de
transferência de bens entre servidores, conforme documento enviado junto à convocação. 12. Nova
composição do NDE do Curso de Engenharia de Energia. Encaminhamento: aprovação da nova
composição do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Engenharia de Energia, conforme
descrito a seguir: Hélvio Rech, SIAPE 1338110, como presidente; Enoque Dutra Garcia, SIAPE 3120404,
como secretário; Carlos Sonier Cardoso do Nascimento, SIAPE 1928097; Cris�ne Machado Schwanke,
SIAPE 1616662; Fabio Luis Tomm, SIAPE 1665659; Marcelo Romero de Moraes, SIAPE 1848399; Luciano
Vieceli Taveira, SIAPE 1994945; Jocemar Biasi Parizzi, SIAPE 1485019. Resultado: aprovado por
unanimidade. Ausências: Bruno Silveira Neves, Ana Rosa Costa Muniz, Sara dos Santos Mota, Udo Eckard
Sinks e Clariana França dos Santos. 13. Doação de estátua para o Campus Bagé do ex-presidente do
Uruguai. O professor Hélvio Rech fez uma fala sobre a doação, sem ônus para o Campus Bagé, de uma
estátua em tamanho natural do ex-presidente do Uruguai, José Alberto Mujica Cordano, de autoria
Edgard Duvivier, ar�sta brasileira que possui obras expostas em cidades do Brasil e da Europa. Ele
comentou brevemente sobre o ex-presidente Pepe Mujica, a estátua e o autor Edgard Duvivier, e também
apresentou o projeto de instalação da obra no Campus Bagé. Encerrada sua fala, foi realizada uma
discussão sobre a referida pauta. Vários pontos foram abordados em relação a receber ou não a doação
da estátua do ex-presidente uruguaio, sendo alguns relacionados à questão da representa�vidade
polí�co-ideológica de Pepe Mujica e o impacto para a imagem do Campus Bagé, entendido como espaço
democrá�co e de pluralidade de ideias. Outros aspectos apontados relacionam-se a questões como o
fato de o ex-presidente Pepe Mujica ter recebido o �tulo de Doutor Honoris Causa pela UNIPAMPA e a
própria história de vida do ex-presidente. Além disso, discu�u-se também a necessidade de observância
do código de é�ca do serviço público federal; a possibilidade de retaliação da Universidade em vista dos
ataques que o ambiente universitário vem sofrendo nos úl�mos tempos; a origem dos recursos para
execução do projeto, conforme foi apresentado pelo professor Hélvio; o caráter ar�s�co da referida
estátua; a realização de uma consulta à Procuradoria Federal junto à UNIPAMPA; etc. O professor
Alessandro Carvalho Bica ressaltou que o encaminhamento desse ponto de pauta refere-se a aceitar ou
não a doação da estátua, devendo, em caso de aprovação, serem adotados os procedimentos necessários
para a aprovação do projeto para sua instalação, inclusive com apreciação da Procuradoria Federal junto
à UNIPAMPA. Encaminhamento: aprovação da doação da estátua do ex-presidente do Uruguai, José
Alberto Mujica Cordano, de autoria de Edgard Duvivier, para o Campus Bagé/UNIPAMPA. Resultado:
aprovado por maioria de votos (Alessandro Carvalho Bica, Fernando Junges, Catarina de Fá�ma da Silva,
Miriane Lucas Azevedo, Bruno Silveira Neves, Carla Beatriz da Luz Peralta, Thiago Santos da Silva, Everson
Jonatha Gomes da Silva, André Müller Reck, Fabiane Lazzaris, Tales Leandro Costa Mar�ns, Márcia Maria
Lucchese, Renata Hernandez Lindemann, Sara dos Santos Mota, Fernando Luis Dias, Catarina Mo�a de
Moura, Mariane Garcia Orqis Barcellos e Shana Pires Ferreira). Votos contrários: Vania Elisabeth Barle�e,
Sandro da Silva Camargo e Anderson Luis Jeske Bihain. Abstenções: Alexandre Ferreira Galio e Flávio
André Pavan. Ausências: Ana Rosa Costa Muniz, Udo Eckard Sinks e Clariana França dos Santos. 14.



29/09/2021 08:24 SEI/UNIPAMPA - 0625792 - Ata de Reunião

https://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=690310&infra_… 4/5

Mudança do técnico designado para suporte às a�vidades do Curso de Engenharia de Computação. O
professor Alessandro Carvalho Bica fez um informe sobre a mudança do técnico-administra�vo que dava
apoio na execução das tarefas do Curso de Engenharia de Computação. O ponto de pauta foi inserido a
pedido do conselheiro Bruno Silveira Neves, conforme documento enviado junto à convocação. O
professor Alessandro Carvalho Bica explicou que o servidor Leandro Bolzan Béria, Analista de TI, passou a
exercer suas a�vidades no Setor de Tecnologia da Informação e Comunicação (STIC) do Campus Bagé,
mas con�nuará atendendo as demandas e as a�vidades já desempenhadas junto ao Curso de Engenharia
de Computação e ao Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada (PPGCAP), enquanto
perdurar o período de A�vidades de Ensino Remoto Emergenciais (AEREs). Além disso, foi explicado que
o servidor Carlos Alberto Guaren�, Técnico em Eletrônica, irá atuar na transição e no suporte das
demandas dos referidos cursos de forma exclusiva. Encerrada a sua fala, o conselheiro Bruno Silveira
Neves se manifestou, ressaltando a necessidade do analista de TI para a execução das a�vidades do
Curso de Engenharia de Computação. Ele também destacou a diferença entre os cargos dos dois
servidores envolvidos na mudança de a�vidades, enfa�zando que, embora o Curso necessite dos dois
cargos (Analista de TI e Técnico em Eletrônica), a necessidade maior é a de uma Analista de TI. Após sua
fala, o conselheiro Sandro da Silva Camargo tomou a palavra. Ele ques�onou o procedimento adotado
pela Direção do Campus Bagé, ao mudar o local de exercício dos dois servidores, que possuem
atribuições diferentes, as quais são inerentes a seus respec�vos cargos. Ele ressaltou a previsão de um
Analista de TI para executar as a�vidades do Curso de Engenharia de Computação e do Programa de Pós-
Graduação em Computação Aplicada (PPGCAP). Também ressaltou o fato de a Direção não ter entrado
em contato com os cursos em que o servidor Leandro Bolzan Béria executava suas a�vidades, para
consultar a viabilidade da troca dos servidores. Ele também ques�onou a liberação de um Analista de TI
do Campus Bagé para capacitação, uma vez que, por essa razão, houve a mudança realizada pela Equipe
Dire�va, re�rando o Analista de TI dos cursos já citados. Realizadas as considerações iniciais, foi realizada
uma discussão sobre o ponto de pauta, ocasião em que a Equipe Dire�va deu mais explicações sobre a
mudança do local de exercício dos dois servidores. Foi explicado, dentre outras coisas, que o servidor
Leandro Bolzan Béria atenderá as demandas de Tecnologia da Informação de todos os cursos de
graduação e pós-graduação do Campus Bagé, incluindo o Curso de Engenharia de Computação e o
Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada (PPGCAP). Ademais, o professor Bruno Silveira
Neves destacou também que a troca realizada sugere uma inversão de prioridades no atendimento das
demandas do Analista de TI e ques�onou qual garan�a o Curso de Engenharia de Computação terá
quanto ao atendimento de suas necessidades. Ele também relatou o planejamento e o histórico de
técnicos que atuaram junto ao Curso. Por isso, ressaltou a necessidade de diálogo para resolução dessa
mudança de servidores. Encaminhamento: o professor Alessandro Carvalho Bica disse que a Equipe
Dire�va irá marcar uma reunião com o Curso de Engenharia de Computação e o Programa de Pós-
Graduação em Computação Aplicada (PPGCAP), para verificar a melhor forma de mi�gar quaisquer danos
causados a ambos os cursos em razão da realocação dos servidores técnicos. 15. Troca da Sala 2305 pela
sala 2211 para o FABLAB da Engenharia de Computação. Encaminhamento: aprovação da troca da sala
2305 pela sala 2211, para instalação e configuração do FABLAB da Engenharia da Computação, para,
posteriormente, ser encaminhado à Comissão de Espaço Físico (CEF) do Campus Bagé. Resultado:
aprovado por maioria de votos. Abstenções: Catarina de Fá�ma da Silva, Vania Elisabeth Berle�e,
Alexandre Ferreira Galio e Shana Pires Ferreira. Ausências: Miriane Lucas Azevedo, Carla Beatriz da Luz
Peralta, Ana Rosa Costa Muniz, Thiago dos Santos da Silva, Fabiane Lazzaris, Tales Leandro Costa Mar�ns,
Renata Hernandez Lindemann, Sara dos Santos Mota, Flávio André Pavan e Clariana França dos Santos.
Nada mais havendo a tratar, às dezessete horas e vinte e oito 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
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Assinado eletronicamente por ALESSANDRO CARVALHO BICA, Diretor(a) Campus Bagé, em
28/09/2021, às 14:49, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as norma�vas legais
aplicáveis.

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 0625792 e
o código CRC 5D6FE1C6.
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