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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

ATA DE REUNIÃO

ATA Nº 186 – 186ª REUNIÃO DO CONSELHO DE CAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

 

Aos vinte e um dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, 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 octogésima sexta 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, Thiago
Santos da Silva (coordenadores de curso); Márcia Maria Lucchese, Denise Aparecida Moser, Sandro da
Silva Camargo, Francéli Brizolla, Alexandre Ferreira Galio (coordenadores de Mestrado); Catarina Mo�a
de Moura (Comissão Local de Pesquisa); Anderson Luis Jeske Bihain (representante docente); Mariane
Garcia Orquis Barcellos (representante dos TAEs). Foram tratados os seguintes tópicos: 1. Inclusões,
exclusões e inversões de pauta. Encaminhamento: aprovação das inclusões de pauta descritas nos itens
1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5 e da inversão de pauta do item 10. Resultado: aprovado por unanimidade. 1.1.
Matriz Orçamentária do Campus Bagé. Incialmente, o professor Alessandro Carvalho Bica explicou que
foi des�nado o valor de 1,5 diárias, a fim de auxiliar os cursos na realização da semana acadêmica, sendo
esta verba re�rada do valor global do orçamento do Campus. Após sua fala, a coordenadora
administra�va do Campus Bagé fez uma apresentação da Matriz de Custeio do Campus Bagé para 2022,
ocasião em que foi exposta a planilha com a divisão interna do orçamento do Campus Bagé. O recurso
total do Campus para 2022 é de R$ 216.077,87, divididos da seguinte forma: R$ 42.004,49 para diárias,
res�tuições e passagens; e R$ 169.073,37, para as demais despesas (material de consumo, serviços de
terceiros, cartão coorpora�vo, etc). Ato con�nuo, foram apresentados, de forma detalhada, os quadros
de distribuição dos valores para diárias e custeio, divididos por grupos. A coordenadora administra�va
explicou que os recursos serão liberados em três parcelas. Ela também falou sobre a possibilidade de
conversão de valores de custeio para capital, para a aquisição de bens permanentes. Ademais, disse que
o Campus Bagé recebeu, para a “Matriz de Combus�veis”, o valor de R$ 45.000,00. Encerrada a sua
apresentação, os conselheiros se manifestaram sobre a proposta de matriz apresentada pela Equipe
Dire�va, ocasião em que foram levantados vários ques�onamentos sobre os critérios u�lizados para a
divisão no Campus Bagé. O professor Sandro da Silva Camargo levantou alguns ques�onamentos sobre a
matriz orçamentária do Campus e a demora em sua revisão. O professor Alessandro Carvalho Bica relatou
as discussões realizadas pela comissão composta em 2021 e disse que é preciso compor um grupo de
trabalho para pensar a matriz orçamentária. O professor Anderson Luis Jeske Bihain também fez uma fala
sobre os trabalhos realizados pela comissão que elaborou a proposta de matriz orçamentária vigente do
Campus, e afirmou que, para se elaborar uma nova proposta, é preciso realizar um estudo para dar conta
das especificidades do Campus. O professor Sandro da Silva Camargo solicitou que conste em ata que não
foram explicitadas as variáveis u�lizadas na elaboração da matriz orçamentária, uma vez que o Campus
não está u�lizando a Matriz OCC como modelo para divisão interna dos recursos. O professor Alessandro
Carvalho Bica ressaltou que é facultado aos campi u�lizar a Matriz OCC ou criar uma própria forma de
divisão interna de recursos, por isso a necessidade de se criar um GT para se pensar uma fórmula que
atende as especificidades do Campus Bagé. 1.2. Prorrogação de afastamento para qualificação – Igor
Mendes Krüger. Encaminhamento: o professor Alessandro Carvalho Bica informou que recebeu pedido
de prorrogação do servidor Igor Mendes Krüger, SIAPE 2173184, do seu afastamento para qualificação. O
prazo atual do afastamento do servidor se encerra no dia 26/03/22. Com a prorrogação, o servidor ficará
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afastado para qualificação até 05/11/22. Após sua fala, o professor André Müller Reck, coordenador do
Curso de Licenciatura em Música, ao qual o servidor Igor Mendes Krüger é vinculado, disse que o Curso
aprovou, em caráter ad referendum, o pedido de prorrogação, conforme documento enviado junto à
pauta desta reunião. Nesse sen�do, o professor Alessandro Carvalho Bica disse que, caso não haja
objeções, a Direção do Campus Bagé irá realizar a aprovação, em caráter ad referendum, da solicitação de
prorrogação de afastamento para qualificação encaminhada pelo servidor Igor Mendes Krüger. Por fim,
registra-se que não houve nenhuma manifestação em contrário. 2.5. Credenciamento Docente – PPGEL –
Prof.ª Ida Maria Morales Marins (Campus Jaguarão). Encaminhamento: foi dada ciência aos
conselheiros acerca do credenciamento da professora Ida Maria Morales Marins, como docente
permanente no Programa de Pós-graduação em Ensino de Línguas, conforme documentos apresentados
no Processo SEI Nº 23100.002865/2022-00. [inversão de pauta] 10. Prorrogação do prazo de conclusão
da pesquisa e entrega do relatório final – Prof.ª Vera Medeiros. Encaminhamento: aprovação do pedido
de prorrogação de prazo para conclusão de pesquisa de pós-doutorado in�tulada Didá�ca da literatura
no Brasil – cartografia a par�r da perspec�va docente, em andamento junto à Faculdade de Educação da
Universidade de São Paulo (FEUSP), bem como de entrega de relatório final, da professora Vera Lúcia
Cardoso Medeiros. Resultado: aprovado por unanimidade. Ausências: Catarina de Fá�ma da Silva e
Márcia Maria Lucchese. 2. Informes. 2.1. O�cio SSM Nº 025/2022 – Secretaria Municipal de Segurança
Pública e Mobilidade Urbana. O professor Alessandro Carvalho Bica fez um informe sobre o O�cio SSM
Nº 025/2022 – Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, recebido pela Direção do
Campus Bagé e relacionado ao Conselho Municipal de Trânsito e Transporte Urbano e Rural (COMTUR). 3.
Atos ad referendum. 3.1. O�cio Nº 10/2022: Contrapar�da de vaga a ser ofertada à FURG. 3.2. O�cio
Nº 11/2022: Contrapar�da de vaga a ser ofertada ao Campus São Gabriel/UNIPAMPA. 3.3. O�cio Nº
13/2022: Nova coordenação do PPGMAE. 3.4. O�cio Nº 14/2022: Perfil para professor subs�tuto –
Área: Educação – Fundamentos da Educação. 3.5. O�cio Nº 15/2022: Projeto de Extensão.
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: Fábio Luis Tomm e Sandro da Silva Camargo. 4. Ciência em projetos. 4.1. Ensino.
Encaminhamento: não houve projeto apreciado. 4.2. Pesquisa. Encaminhamento: foi dada ciência aos
conselheiros em relação aos seguintes projetos de Pesquisa: Repositório digital TATU - Ações de/para o
fomento à pesquisa em história da educação (proponente: Alessandro Carvalho Bica); Tratamentos de
super�cie, degradações superficiais e seus controles (proponente: Alexandre Ferreira Gálio); Produção de
nanocelulose proveniente da casca de acácia-negra e caroço de azeitona (proponente: André Ricardo
Felkl de Almeida); Planejamento estratégico e indicadores, U�lizando informações e tecnologia para
elaborar e monitorar a estratégia (proponente: Cláudio Sonaglio Albano); A contribuição das ferramentas
tecnológicas como metodologias de pesquisa na melhoria do aprendizado do ensino fundamental, médio
e superior da Região da Campanha (proponente: Cris�ano Correa Ferreira); Projeto Biogás: avaliação do
potencial de geração de energia renovável a par�r de resíduos nas fases efluente e resíduo sólido
(proponente: Cris�ne Machado Schwanke); Emprego de subs�tutos dos ingredientes de origem animal no
desenvolvimento de produto do �po mousse (proponente: Fernanda Germano Alves Gautério); Educação
linguís�ca, cenário, crenças e a�tudes dos discentes do curso de Letras Línguas Adicionais em processo de
formação (proponente: Isaphi Marlene Jardim Alvarez); Desenvolvimento de soluções tecnológicas
baseadas em sistemas embarcados e microeletrônica aplicadas à região da Fronteira Sul do Rio Grande
do Sul (proponente: Julio Saraçol Domingues Junior); Quan�ficação de fitoquímicos em frutos e hortaliças
e avaliação de sua estabilidade em produtos derivados (proponente: Miriane Lucas Azevedo). 4.3.
Extensão. Encaminhamento: não houve projeto apreciado. 5. Aprovação da Ata Nº 185.
Encaminhamento: aprovação da Ata Nº 185. Resultado: aprovação da Ata Nº 185. Resultado: aprovado
por maioria de votos. Abstenções: Francéli Brizolla e Sandro da Silva Camargo. 6. Processo Sele�vo
Simplificado – Área de Educação Musical: Flauta Doce. Encaminhamento: aprovação da solicitação do
Curso de Licenciatura em Música para a abertura de Processo Sele�vo Simplificado, área de Educação
Musical: Flauta Doce, 20h, nos termos do formulário 0752447, do Processo SEI Nº 23100.004148/2022-
12. Resultado: aprovado por unanimidade. 7. Chamada Interna para Capacitação Docente.
Encaminhamento: aprovação do resultado final da Chamada Interna para Capacitação Docente do
Campus Bagé, com Afastamento Integral e Direito a Professor Subs�tuto, conforme Ata da Comissão de
Avaliação, documento 0757702, constante do Processo SEI Nº 23100.004079/2022-39, com a seguinte
classificação: 1º lugar: Dulce Mari da Silva Voss – 199,75 (cento e noventa e nove vírgula setenta e cinco)
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pontos; 2º lugar: Sandro da Silva Camargo – 128,50 (cento e vinte e oito vírgula cinquenta) pontos.
Resultado: aprovado por maioria de votos. Abstenções: Márcia Maria Lucchese e Sandro da Silva
Camargo. 8. Relatório de Afastamento – Vanessa Rosseto. Encaminhamento: aprovação do relatório
semestral do afastamento para capacitação da servidora Vanessa Rosseto, SIAPE 1755605, afastada para
cursar o Programa de Pós-graduação em Ciências Biológicas (PPGCB), da Universidade Federal do Pampa
(UNIPAMPA). Resultado: aprovado por maioria de votos. Abstenções: Bruno Silveira Neves e Francéli
Brizolla. Nada mais havendo a tratar, às dezesseis horas e trinta 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 12:04, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as norma�vas legais
aplicáveis.
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