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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

ATA DE REUNIÃO

ATA Nº 187 – 187ª REUNIÃO DO CONSELHO DE CAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

 

Aos vinte e oito 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 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); Bruno Silveira
Neves, Carla Beatriz da Luz Peralta, André Ricardo Felkl de Almeida, Rafael Kobata Kimura, Thiago Santos
da Silva, Tales Leandro Costa Mar�ns, André Müller Reck, Clara Zeni Camargo Dornelles (coordenadores
de curso); Sandro da Silva Camargo, Francéli Brizolla, Alexandre Ferreira Galio (coordenadores de
Mestrado); Udo Eckard Sinks (Comissão Local de Extensão); Anderson Luis Jeske Bihain, Flávio André
Pavan (representantes docentes); Mariane Garcia Orquis Barcellos e Shana Pires Ferreira (representantes
dos TAEs). Foi tratado o seguinte tópico: 1. Relatório de Gestão do Campus Bagé 2021. O professor
Alessandro Carvalho Bica explicou que o Relatório de Gestão do Campus Bagé, de 2021, se assemelha ao
apresentado pela gestão anterior, referente ao exercício de 2020, haja vista que 2021 também foi um ano
bastante impactado pela pandemia de COVID-19. Espera que – com o retorno das aulas e demais
a�vidades presenciais, e a ar�culação com a comunidade –, mais dados possam ser acrescentados ao
próximo relatório de gestão. Já o professor Fernando Junges destacou a dificuldade na u�lização dos
dados de relatórios gerados por sistemas ins�tucionais da UNIPAMPA, que não fornecem informações de
forma adequada e confiável para a confecção do relatório, suscitando maior gasto de tempo e de energia
para a compilação das informações. Nesse sen�do, explicou que será realizada a abertura de um
chamado via sistema, solicitando providências à gestão superior, para que as informações necessárias ao
preenchimento do relatório de gestão sejam disponibilizadas adequadamente nos relatórios gerados
pelos sistemas ins�tucionais, para que, assim, a Equipe Dire�va possa despender mais tempo com a
análise crí�ca dos dados. Ato con�nuo, alguns conselheiros apresentaram suas contribuições. O professor
Sandro da Silva Camargo lamentou que, mesmo após mais de uma década, ainda não existe um sistema
que forneça as informações necessárias para a elaboração do relatório de gestão. Nesse sen�do, sugeriu
que essa crí�ca seja formalizada no Relatório de Gestão do Campus Bagé 2021, que sejam abertas
reclamações via Ouvidoria e, caso não sejam atendidas, que se recorra ao Ministério Público. O professor
Alessandro Ferreira Galio sugeriu a revisão ou esclarecimento dos conceitos “plano de gestão” e “plano
estratégico” u�lizados no item 3.1. do Relatório. O professor André Ricardo Felkl de Almeida sugeriu a
revisão dos dados constantes no Quadro 5 do Relatório, que trata da área �sica (terreno) do Campus
Bagé. A professora Francéli Brizolla sugeriu a revisão na tabela referente às ações atendidas pela gestão
do Campus Bagé, no tocante à acessibilidade, alterando a legenda para “atendida em parte”, haja vista as
dificuldades enfrentadas em relação ao atendimento de LIBRAS, sobretudo pelo fato de haver uma
norma�va que estabelece que os intérpretes de LIBRAS devem trabalhar em dupla e, para que isso
ocorra, o Campus necessita de apoio da Reitoria para que o atendimento se dê de forma plena. O
professor Alessandro Ferreira Galio também sugeriu uma revisão na formatação (fonte, espaçamento,
etc.) do documento, para que o mesmo fique padronizado. A professora Clara Zeni Camargo Dornelles
solicitou a correção do nome da professora Carolina Fernandes no Relatório de Gestão. A coordenadora
administra�va, Catarina de Fá�ma da Silva, sugeriu a inclusão das chefias da Coordenação Administra�va
na página 4do Relatório, que trata do rol de responsáveis. A professora Francéli Brizolla sugeriu também
que se faça uma menção às situações de falecimento em decorrência da pandemia do COVID-19 de
membros da comunidade do Campus Bagé, como parte do processo educa�vo e da memória histórica
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em que vivemos. Encaminhamento: aprovação do Relatório de Gestão do Campus Bagé 2021, com as
sugestões propostas pelos conselheiros, conforme descritas acima, as quais foram todas aceitas pela
Equipe Dire�va e serão incluídas no referido documento. Resultado: aprovado por maioria de votos.
Abstenções: Bruno Silveira Neves, Rafael Kobata Kimura, Tales Leandro Costa Mar�ns, Sandro da Silva
Camargo, Udo Eckard Sinks, Anderson Luis Jeske Bihain, Mariane Garcia Orqis Barcellos e Shana Pires
Ferreira. Nada mais havendo a tratar, às catorze horas e quarenta 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 12:05, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as norma�vas legais
aplicáveis.
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