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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

ATA DE REUNIÃO

ATA Nº 177 – 177ª REUNIÃO DO CONSELHO DE CAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

 

Aos dois dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, às dezesseis horas e quinze minutos, 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
sé�ma 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, 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);
Sandro da Silva Camargo, Renata Hernandez Lindemann, Alexandre Ferreira Galio (coordenadores de
Mestrado); Fernando Luis Dias (coordenador de Especialização); Anderson Luis Jeske Bihain, Flávio André
Pavan (representantes docentes); Catarina Mo�a de Moura (Comissão Local de Pesquisa); Shana Pires
Ferreira (representantes TAEs). Foi tratado o seguinte tópico: 1. Apresentação dos cenários de divisão
orçamentária do Campus Bagé. Encaminhamento: o professor Alessandro Carvalho Bica fez um breve
fala, na qual contextualizou o ponto de pauta e, em seguida, passou a palavra para o conselheiro Sandro
da Silva Camargo, um dos membros da comissão de orçamento ins�tuída na reunião Nº 175 deste
Conselho, que fez uma apresentação sobre distribuição orçamentária, na qual ele explicou a forma como
é realizado o cálculo para divisão dos recursos orçamentários entre os cursos, bem como ressaltou o que
ele entende ser um problema na distribuição u�lizada atualmente no Campus Bagé, que produz uma
distorção na distribuição, a qual faz com que um curso ganhe mais ou menos recursos em relação ao que
ele realmente deveria receber. Essa situação, conforme explicou, cria uma grande disparidade na
distribuição dos recursos em relação ao que determina a Matriz OCC. Nesse sen�do, ele apresentou cinco
propostas, as quais possibilitam que não haja uma mudança drás�ca no orçamento dos cursos, situação
que poderia inviabilizar o desenvolvimento de suas a�vidades. As propostas apresentadas foram as
seguintes: Proposta 1: distribuir os recursos conforme a Matriz OCC; Proposta 2: distribuir os recursos
u�lizando 66% da Matriz OCC e o restante u�lizando o modelo de distribuição atual do Campus; Proposta
3: distribuir os recursos u�lizando 50% da Matriz OCC e o restante u�lizando o modelo de distribuição
atual do Campus; Proposta 4: distribuir os recursos u�lizando 33% da Matriz OCC e o restante u�lizando
o modelo de distribuição atual do Campus; e Proposta 5: manter a distribuição atualmente u�lizada pelo
Campus. Conforme o conselheiro Sandro da Silva Camargo destacou, as propostas apresentadas
permitem uma mudança grada�va na distribuição do orçamento entre os cursos, de forma a ajustar suas
distorções. Encerrada a sua apresentação, foi realizada uma discussão sobre o tema, ocasião em que
foram destacadas questões como: a autonomia dos campi para distribuição interna de recursos; o uso da
Matriz OCC para distribuição de recursos entre os campi; os mo�vos de o Campus Bagé não u�lizar
unicamente a Matriz OCC como modelo de distribuição, como, por exemplo, o fato de alguns cursos
atenderem demandas de outros, ou ainda a existência de áreas como a da Educação e do Desenho, que
não fazem parte de nenhum curso, mas atendem diversos; a necessidade de revisão anual da distribuição
do orçamento; a discrepância entre alguns cursos em relação ao que eles trazem de recursos para o
Campus e ao que eles recebem, a exemplo dos cursos de Engenharia de Computação e de Licenciatura
em Letras – Português e Literaturas de Língua Portuguesa; a necessidade da realização de um estudo
mais detalhada para se promover os devidos ajustes; etc. A par�r da discussão realizada, foram re�radas
duas propostas para votação. Proposta 1: manter o modelo atual de distribuição do orçamento entre os
cursos no exercício de 2021 e realizar um estudo para mudança na distribuição para o exercício de 2022;
e Proposta 2: alterar o modelo atual de distribuição do orçamento entre os cursos já no exercício de
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2021. Resultado: a Proposta 1 restou vencedora, pois recebeu o total de catorze votos. A Proposta 2
recebeu o total de seis votos. Nada mais havendo a tratar, às dezessete 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
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 0625795 e
o código CRC E39F924A.

Referência: Processo nº 23100.004765/2021-29 SEI nº 0625795

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

