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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

ATA DE REUNIÃO

ATA Nº 185 – 185ª REUNIÃO DO CONSELHO DE CAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

 

Aos vinte e um 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 quinta
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, Fabiane Lazzaris, Everson Jonatha Gomes da Silva, André Müller Reck,
Tales Leandro Costa Mar�ns (coordenadores de curso); Márcia Maria Lucchese, Denise Aparecida Moser,
Sandro da Silva Camargo, Renata Hernandez Lindemann, Alexandre Ferreira Galio (coordenadores de
Mestrado); Catarina Mo�a de Moura (Comissão Local de Pesquisa); Udo Eckard Sinks (Representante
Comissão Local de Extensão); Anderson Luis Jeske Bihain, Flávio André Pavan (representantes docentes);
Mariane Garcia Orquis Barcellos, Shana Pires Ferreira (representantes dos TAEs); Francéli Brizolla
(par�cipante/Mestrado em Ensino). Foram tratados os seguintes tópicos: 1. Inclusões, exclusões e
inversões de pauta. Encaminhamento: aprovação das inclusões descritas nos itens 1.1. e 1.2. Resultado:
aprovado por maioria de votos. Abstenção: Márcia Maria Lucchese. Ausência: Everson Jonatha Gomes
da Silva. 1.1. Descredenciamento Docente – Programa de Pós-graduação em Ensino de Línguas – Moacir
Lopes de Camargos (solicitante: Denise Aparecida Moser). Encaminhamento: foi dada ciência aos
conselheiros do descredenciamento do professor Moacir Lopes de Camargos, como docente permanente
do Programa de Pós-graduação em Ensino de Línguas. 1.2. Atendimento de TILS no Mestrado em Ensino
(Solicitante: Renata Hernandez Lindemann). Encaminhamento: a pedido da professora Renata
Hernandez Lindemann, a professora Francéli Brizolla fez um relato sobre a dificuldade ins�tucional da
Universidade em ofertar os serviços de tradução e interpretação em Libras, destacando que o Mestrado
em Ensino possui, há um ano, uma discente surda. Nessa esteira, disse que o atendimento não tem sido
providenciado pela Ins�tuição como deveria, sendo este um direito da discente, e que não se trata de um
problema exclusivo do Campus Bagé. Falou também que o Programa tem buscado dar celeridade nos
processos, junto ao Campus e à Universidade, mas que também está procurando registrar a situação, no
intuito de assegurar o atendimento desse direito, o qual não vem sendo provido pela Universidade. Falou
ainda sobre a ausência periódica e a necessidade de planejamento adequado da oferta de TILS para a
estudante do Mestrado em Ensino. Conforme seu relato, entre as principais dificuldades enfrentadas,
está a inconsistência na relação entre o número de tradutores e intérpretes de Libras e o número de
pessoas surdas na Universidade, as quais necessitam do atendimento de TILS, situação esta que resultou,
por exemplo, no atraso dos estudos da discente do Mestrado em Ensino, dada a necessidade da tradução
da Língua Portuguesa escrita para o registro visual em Libras, processo este que não é simples de ser
realizado. Essa situação tem prejudicado a aprendizagem da discente, tanto em qualidade quanto em
quan�dade, uma vez que, por conta da dificuldade do atendimento de TILS, restringe-se muito a
possibilidade de par�cipação da discente, como, por exemplo, em fóruns, palestras, ou em outros
espaços de discussão de pesquisa. Disse que não é uma oferta periódica e sistemá�ca que permita ao
Mestrado realizar seu planejamento, incidindo inclusive na orientação da discente. Por essa razão, o
Mestrado solicita o registro da situação para buscar junto à Ins�tuição o provimento do maior número de
TILS. Ela disse também entender que coordenadores e diretores têm desempenhado seu papel no
sen�do de dar suporte no atendimento dos TILS entre os campi, por meio da organização do
atendimento via planilhas e que, por outro lado, também sabe dos relatos dos TILS, que nem sempre
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podem atender as demandas solicitadas, devido ao atendimento do seu campus de lotação. Nessa
esteira, ressaltou que a Reitoria possui o Núcleo de Inclusão e Acessibilidade (NInA), o qual se propõe a
organizar esse atendimento, mas que, por outro lado, segundo o próprio Núcleo, os TILS têm se
organizado junto a seus campi via coordenações acadêmicas. Essa indefinição da Gestão Superior no
tocante a esse processo, tanto da agenda e do provimento, quanto da análise das necessidades, causa
insegurança aos docentes, aos cursos e aos estudantes, estes úl�mos os maiores beneficiários e, por
conseguinte, os maiores prejudicados pela situação. A professora Francéli Brizolla ressaltou a seriedade e
a gravidade no que diz respeito ao fato de a Universidade não conseguir promover a inclusão de fato,
com polí�cas e prá�cas de gestão adequadas, sendo bastante grave o descumprimento desse
fundamento, que é legal e norma�vo, mas que, acima de tudo, é uma questão de Direitos
Humanos/Direito à Educação, e que, enquanto cole�vo ins�tucional, acaba sendo negligenciado. Ela
relatou ainda que, hoje e amanhã (respec�vamente, 21 e 22/02/22), ocorriam bancas com a presença de
uma professora surda convidada, as quais precisaram ser canceladas devido à ausência de um TILS —
uma vez que a a�vidade precisa ser realizada em dupla —, sendo este mais um episódio para a estudante
do Mestrado em Ensino dentro de um ano. A este respeito, a professora Francéli solicita que, dado que o
cancelamento da banca ocorreu por problemas da organização do campus quanto à providência de TILS,
que o campus providencie uma nova data para esta a�vidade, de acordo com a agenda da profissional
TILS do campus, em parceria com o NInA; nesse sen�do, tanto a orientadora quanto a estudante surda
ficarão aguardando esta providência de data. Tão logo seja feito acerto de TILS para a banca, por parte da
gestão do Campus, a orientadora voltará a combinar com a banca avaliadora a possibilidade. Reforça,
outrossim, que a mestranda tem prazo para realizar a qualificação, que é até o final de fevereiro de 2022,
por determinação do conselho do Curso de Mestrado, sob pena de prejuízos em seu desenvolvimento
acadêmico. Por fim, afirmou que o Mestrado em Ensino se coloca à disposição para o diálogo e a
colaboração no sen�do de buscar solucionar essa situação. Encerrado o seu relato, o professor
Alessandro Carvalho Bica fez um relato sobre como a Equipe Dire�va tem buscado auxiliar nas questões
a�nentes ao atendimento de TILS no Campus Bagé, procurando organizar o atendimento junto à
Ins�tuição, por meio de setores como o NInA, e aos cursos do Campus Bagé que necessitam do
atendimento. Além disso, a par�r da fala do professor Sandro da Silva Camargo sobre o regime de férias
dos servidores que atendem discentes, o professor Fernando Junges esclareceu o procedimento adotado
pela Gestão do Campus Bagé, para agendamento de férias dos técnicos-administra�vos que atendem
diretamente os alunos, a qual, salvo casos devidamente jus�ficados, não pode ser gozada em período
le�vo. Na sequência, o professor Fernando Junges e o professor Alessandro Carvalho Bica também
fizeram um esclarecimento sobre o atendimento realizado pela tradutora e intérprete de Libras do
Campus Bagé no que diz respeito às demandas do Mestrado em Ensino. Foi destacada novamente a
insuficiência de TILS no quadro de servidores da UNIPAMPA, inclusive com campi sem contar com
servidor da área, razão pela qual a Universidade acabou firmando convênio com a Prefeitura de Bagé.
Nesse sen�do, o professor Alessandro Carvalho Bica destacou que essa situação tem gerado problemas
na gestão dos atendimentos. Por fim, ele disse que a Equipe Dire�va irá encaminhar o extrato da ata à
Reitoria para buscar uma solução para o problema de atendimentos de servidores TILS. 2. Informes.
Encaminhamento: não foi realizado nenhum informe. 3. Atos ad referendum. 3.1. O�cio Nº 07/2022:
aprovação de Pré-projeto de Pesquisa. 3.2. O�cio Nº 08/2022: aprovação de Projeto de Extensão.
Encaminhamento: aprovação dos atos pra�cados pela Direção do Campus Bagé em caráter ad
referendum, conforme descritos nos itens 3.1 e 3.2. Resultado: aprovado por unanimidade. 4. Ciência em
projetos. 4.1. Ensino. Encaminhamento: não houve projeto apreciado. 4.2. Pesquisa. Encaminhamento:
foi dada ciência aos conselheiros acerca do seguinte projeto de Pesquisa: Algoritmos, métodos e
ferramentas para a agricultura digital (proponente: Ana Paula Lüdtke Ferreira); Computação, códigos e
linguagens (proponente: Ana Paula Lüdtke Ferreira); Aproveitamento de resíduos domés�cos no
desenvolvimento de novos produtos (proponente: Andressa Carolina Jacques); O discurso na
contemporaneidade: cons�tuição, formulação e seus modos de circulação (proponente: Carolina
Fernandes); Inclusão de alunos com deficiência e/ou necessidades educacionais específicas no Ensino
Superior: experiências e desafios durante a pandemia no ano de 2020 (proponente: Claudete da Silva
Lima Mar�ns); Biofilmes (proponente: Estevãn Mar�ns de Oliveira); Encapsulação de bioa�vos
(proponente: Estevãn Mar�ns de Oliveira); Leite Vegetal (proponente: Estevãn Mar�ns de Oliveira);
PYTHON -Processamento de imagem (proponente: Estevãn Mar�ns de Oliveira); Determinação da
concentração de ácido cianídrico presentes no tucupi oriundo da mandioca (proponente: Estevãn Mar�ns
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de Oliveira); Cosmogonias gaúchas: os caminhos da astronomia cultural do planetário à escola
(proponente: Guilherme Frederico Marranghello); Linguagem imagé�ca na contextualização, ensino e
aprendizagem de sistema de equações (proponente: Rafael Roehrs); Desenvolvimento de processos e
tecnologias na Empresa Estância do Forte LTDA  (proponente: Valéria Terra Crexi); Produção,
caracterização e aplicação de sistemas lipídicos u�lizando a tecnologia de organogéis (proponente:
Valéria Terra Crexi). 4.3. Extensão. Encaminhamento: foi dada ciência aos conselheiros acerca do
seguinte projeto de Extensão: Gurias digitais (proponente: Ana Paula Lüdtke Ferreira). 5. Aprovação das
Atas Nº 183 e Nº 184. Encaminhamento: aprovação das Atas Nº 183 e Nº 184. Resultado: aprovado por
maioria de votos. Abstenções: Fernanda Germano Alves Gautério, Fabiane Lazzaris, Márcia Maria
Lucchese e Catarina Mo�a de Moura. 6. PPC do Curso de Licenciatura em Letras – Línguas Adicionais:
Inglês, Espanhol e Respec�vas Literaturas. Encaminhamento: aprovação da revisão e atualização do
Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Letras – Línguas Adicionais: Inglês, Espanhol e
Respec�vas Literaturas, no tange a adequações das Diretrizes Curriculares Nacionais e da inserção da
Extensão no referido documento, conforme referido no Extrato da Ata Nº 01/2021, da reunião ordinária
realizada pela Comissão do Curso de Licenciatura em Letras – Línguas Adicionais: Inglês, Espanhol e
Respec�vas Literaturas, e condicionada às ponderações realizadas na reunião da Comissão Local de
Ensino, realizada na data de hoje (21/02/22), no tocante à disciplina de Libras II ser realizada de forma
presencial. Resultado: aprovado por unanimidade. 7. Remoção a pedido – Carina Rocha Mar�ns.
Encaminhamento:  aprovação da solicitação de remoção a pedido da servidora Carina Rocha Mar�ns,
SIAPE 3243698, ocupante do cargo de Técnico em Tecnologia da Informação – TTI, lotada na Universidade
Federal do Pampa (UNIPAMPA) e em exercício no Campus São Gabriel, na cidade de São Gabriel/RS, para
passar a ter exercício no Campus Bagé, na cidade de Bagé/RS, com contrapar�da de código existente e
vago no Campus Bagé para o cargo de Técnico em Tecnologia da Informação – TTI. Resultado: aprovado
por maioria de votos. Abstenções: Bruno Silveira Neves, Everson Jonatha Gomes da Silva, Fabiane
Lazzaris, Márcia Maria Lucchese e Flávio André Pavan. Ausências: Catarina de Fá�ma Silva e Fábio Luis
Tomm. 8. Relatório de Afastamento – Elaine Martha Daenecke. Encaminhamento:  aprovação do
relatório semestral do afastamento para capacitação da servidora Elaine Martha Daenecke, SIAPE
1790365, para cursar o Programa de Pós-graduação em Música (PPGMUS), da Universidade Federal do
Rio Grande do Sul (UFRGS), referente ao semestre 2021/2. Resultado: aprovado por maioria de votos.
Abstenções: Fernanda Germano Alves Gautério e Bruno Silveira Neves. Ausências: Fábio Luis Tomm e
Everson Jonatha Gomes da Silva. Nada mais havendo a tratar, às quinze horas e cinquenta e três 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
31/05/2022, às 12:03, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as norma�vas legais
aplicáveis.
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