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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

ATA DE REUNIÃO

 184ª REUNIÃO DO CONSELHO DE CAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

 

Aos sete dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às quinze 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 octogésima quarta 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, Douglas Mayer Bento, André Müller Reck, Fabiane Lazzaris (coordenadores de
curso); Sandro da Silva Camargo, Elena Maria Billig Mello, Alexandre Ferreira Galio, Denise Aparecida
Moser (coordenadores de Mestrado); Catarina Mo�a de Moura (Comissão Local de Pesquisa); Udo
Eckard Sinks (Representante Comissão Local de Extensão); Mariane Garcia Orquis Barcellos, Ana Eveline
Viana Marinho, Shana Pires Ferreira (representantes dos TAEs). Foi tratado o seguinte tópico: 1. Chamada
Interna para Capacitação Docente. Inicialmente, os professores Alessandro Carvalho Bica e Fernando
Junges fizeram uma breve apresentação do ponto de pauta, destacando as alterações incluídas na nova
proposta da Chamada Interna para Capacitação do Docente, a saber: (i) inclusão da colaboração técnica
ao Ministério da Educação, nos termos da Lei Nº 12.772/2012; e (ii) alteração do cronograma da
Chamada. Além disso, também foi destacado que será posto em discussão a supressão ou não do Art. 11,
da Chamada, que trata da preferência para afastamento para qualificação, em relação a mestrado,
doutorado e pós-doutorado. Ademais, devido a um ques�onamento do professor Sandro da Silva
Camargo, o professor Alessandro Carvalho Bica informou que o critério de pontuação u�lizado na
Chamada Interna para Capacitação Docente baseia-se na pontuação u�lizada para Promoção e
Progressão Docente. O professor Bruno Silveira Neves, em nome do NDE do Curso de Engenharia de
Computação, sugeriu que fosse realizada consulta ao Gabinete da Reitoria para saber qual é a visão da
Ins�tuição quanto à colaboração técnica de servidores da UNIPAMPA junto a outros órgãos, e, por
conseguinte, a viabilidade de liberação de vaga para professor subs�tuto nesses casos. Em face desse
pedido, a Equipe Dire�va irá encaminhar um ques�onamento ao Gabinete da Reitoria, à PROGEPE e à
PROPLAN sobre qual é o entendimento da Universidade em fomentar, ou não, a questão da cooperação
técnica.  Encaminhamento 1: aprovação da minuta da Chamada Interna para Capacitação Docente, com
as seguintes modificações: (i) inclusão da colaboração técnica ao Ministério da Educação, nos termos da
Lei Nº 12.772/2012; e (ii) alteração do cronograma da Chamada. Resultado: aprovado por maioria de
votos. Abstenções: Douglas Mayer Bento. Ausência: Sandro da Silva Camargo. Encaminhamento 2:
aprovação da manutenção do Art. 11, da Chamada Interna para Capacitação Docente, com a seguinte
redação: “Art. 11º – Havendo interessados em liberação para qualificação, estes deverão concorrer a 1
(uma) vaga, ficando obrigatoriamente 1 (uma) vaga des�nada para qualificação de doutorado. Caso
existam candidatos à qualificação para mestrado e/ou doutorado em número inferior ao número de
vagas possíveis, as vagas poderão ser alocadas para candidatos à qualificação de pós-doutorado e
colaboração técnica”. Resultado: aprovado por maioria de votos. Ausências: Catarina de Fá�ma da Silva e
Sandro da Silva Camargo. Nada mais havendo a tratar, às dezessete 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.
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Alessandro Carvalho Bica

Presidente do Conselho

Assinado eletronicamente por ALESSANDRO CARVALHO BICA, Diretor(a) Campus Bagé, em
21/02/2022, às 17:09, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as norma�vas legais
aplicáveis.
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