
                                                         
 

ATA Nº 26 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CAMPUS 
 

Aos trinta dias do mês de março de dois mil e doze, às oito horas e trinta minutos, na sala 

2207 do Campus Bagé, reuniram-se: o coordenador acadêmico, na função de Diretor em 

exercício do Campus Bagé, Carlos Michel Betemps, e as coordenações de curso: Paulo 

Fernando Marques Duarte Filho (Coordenação do curso de Engenharia de Alimentos), Ana 

Paula Lüdtke Ferreira (Coordenação do curso de Engenharia de Computação), Cristine 

Machado Schwanke (Coordenação do curso de Engenharia de Energias Renováveis e 

Ambiente), Vanderlei Eckhardt (Coordenação do curso de Engenharia de Produção), 

Wladimir Hernandez Flores (Coordenação do curso de Licenciatura em Física), Jorge Luis 

Palacios Felix (Coordenação do curso de Licenciatura em Matemática), Elenilson Freitas 

Alves (Coordenação do curso de Licenciatura em Química) e Kátia Vieira Morais 

(Coordenação do curso de Licenciatura em Letras), o representante da comissão de 

pesquisa do campus Bagé, Arlei Prestes Tonel, o representante da comissão de extensão 

do campus Bagé, Estevãn Martins de Oliveira, o representante dos docentes no conselho 

de Campus, Édson Massayuki Kakuno, os representantes dos técnicos administrativos em 

educação, Laura Santos da Cunha e Cléver Martins Leitzke e o representante discente, 

Rui Rosa de Morais Junior. O professor Carlos Michel Betemps deu inicio à reunião 

apresentando a seguinte pauta: 1) Aprovações “ad referendum” da Direção: 1.1 

Memorando 514/2012 – Programa de Mestrado Acadêmico em Engenharia Química; 

1.2 Memorando 504/2012 – Bolsas PBDA Extensão - Campus Bagé; 1.3 Memorando 

443/2012 – Bolsas PBDA Extensão - Campus Bagé; 2) Aprovação de convênio entra a 

UNIPAMPA e CRM; 3) Recurso da aluna Tatiana Vaz Feijó; 4) Memorando 395/2012 – 

solicitação de Espaço Físico (profª Luciana Martins Teixeira Lindner); 5) 

Desligamento da Coordenação Substituta do curso de Engª Química (memorando 

435/2012); 6) Coordenação do curso de Engenharia Química (memorando 506/2012); 

7) Auxílio Discente – aluno Marcos Felipe Pinheiro (encaminhado pela profª Lucilene 

Martins); 8) Afastamento do país do prof. Cristian Cechinel; 9) Revisão do recurso do 

concurso para professor assistente na área de Música (edital 147/2011); 10) Bancas 

de Concurso Docente ou Processo Seletivo (substituto); 11) Resultados de 

Concursos e Processos Seletivos (substituto); 12) Perfis Docentes (efetivo, 

substituto e/ou temporário); 13) Viagens técnicas; 14) Assuntos Gerais. Dando inicio 

a reunião o coordenador acadêmico Carlos Michel Betemps questionou se haveria mais 

algum ponto a ser incluso nos assuntos gerais. Inclusão assuntos gerais: resultado da 

avaliação do curso de Eng. de Energias Renováveis e Ambiente, Fórum das 

Licenciaturas, comissão local de biblioteca, relatório de gestão, laboratórios de 

química, prestação de contas 2010, ciência de projetos de pesquisa, esclarecimento 

sobre insalubridade, redistribuição da servidora Catarina Silva e comissão local de 

TICs.  Dando início ao primeiro ponto da pauta: 1) Aprovações “ad referendum” da 



 

Direção: o professor Carlos Michel Betemps apresentou o memorando 514/2012 

encaminhado pelo professor Fernando Junges ao Pró-Reitor de Pós-Graduação, professor 

Ricardo Gunski, informando a aprovação do Programa de Mestrado Acadêmico em 

Engenharia Química em reunião da comissão de ensino do campus Bagé ocorrida em 

vinte e três de março de dois mil e doze e ressaltando a aprovação “ad referendum” da 

proposta. Votação: 12 votos favoráveis, 0 votos contrários e 01 abstenção. Ainda 

relacionado ao primeiro ponto da pauta, o professor Carlos Michel Betemps apresentou os 

memorandos 443/2012 e 504/2012 encaminhados pelo professor Fernando Junges à 

Comissão de Extensão do campus e à Divisão de Projetos da UNIPAMPA, relacionando os 

projetos PBDA na modalidade extensão homologados pela comissão de ensino do campus 

e aprovados “ad referendum” pela Direção. Votação: 13 votos favoráveis – unanimidade. 

Encaminhamentos: parecer favorável de encaminhamento “ad referendum” da Direção. 

Dando seguimento a reunião, com o segundo ponto da pauta: 2) Aprovação de convênio 

entra a UNIPAMPA e CRM: o professor Carlos Michel Betemps apresentou a minuta de 

convênio entre a COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERAÇÃO, pessoa jurídica de 

direito privado, integrante da Administração Pública Estadual, com sede e foro nesta 

Capital, na Rua Botafogo nº 610, inscrita no CNPJ sob o nº 92.724.145/0001-45, neste ato 

representada na forma estatutária, doravante denominada simplesmente CRM e, de outro 

lado, a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, instituição federal de 

educação superior, vinculada ao Ministério da Educação, criada pela Lei 11.640, de 11 de 

janeiro de 2008, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 09.341.233/0001-22, com sede e 

foro no município de Bagé (RS), que tem como objeto: a elaboração de um Projeto de 

avaliação técnico-econômica para ser desenvolvido em caso de possível implantação de 

polo industrial baseado na matéria prima carvão mineral, existente no município de 

Candiota, em jazidas que atualmente são ou vierem a ser  exploradas pela CRM. Sugeriu-

se a troca do termo FUNDAÇÃO para UNIPAMPA (de forma geral, em todo o documento) 

e a correção do texto. Como encaminhamento, definiu-se desmembrar o texto em convênio 

e plano de trabalho (projeto), pois a redação atual parece confundir estes dois 

documentos. Parecer favorável de encaminhamento ao setor de convênios, considerando 

a sugestão anterior. Votação: 12 votos favoráveis, 0 votos contrários e 01 abstenção. 3) 

Recurso da aluna Tatiana Vaz Feijó: o professor Carlos Michel Betemps apresentou a 

carta da aluna do curso de Licenciatura em Física, Tatiana Vaz Feijó, datada de treze de 

março de dois mil e doze, que recorre da decisão da comissão de curso no indeferimento 

da solicitação de quebra de pré-requisito para cursar a disciplina de Física III e Laboratório 

de Física III. O coordenador do curso de Licenciatura em Física, professor Wladimir 

Hernandez Flores, fez esclarecimentos sobre o pedido de quebra de pré-requisitos da 

aluna, indicando que alguns foram aceitos e outros não. Como encaminhamento, decidiu-

se ratificar a decisão da comissão de curso, isto é, não conceder a quebra de pré-

requisitos solicitada pela aluna. Votação: 12 votos favoráveis, 01 voto contrário e 01 

abstenção. 4) Memorando 395/2012 – solicitação de Espaço Físico: o professor Carlos 

Michel Betemps apresentou o memorando encaminhado pela professora Luciana Martins 

Teixeira Lindner, solicitando autorização para utilização dos espaços disponíveis no 

campus para a realização do XI Encontro sobre Investigação na Escola no período de 

treze a quatorze de julho de dois mil e doze. A professora Luciana Lindner esclareceu que 



 

o evento envolverá em torno de 500 (quinhentos) inscritos em 33 (trinta e três) salas 

temáticas, onde serão desenvolvidas palestras e oficinas, envolvendo licenciaturas e 

atividades do programa do PIBID. O encontro está sendo organizado em parceria com a 

13ª CRE e SMED do município de Bagé. O memorando foi, previamente, avaliado pela 

Comissão de Ensino, a qual deliberou a favor, ressaltando que o evento deverá ser 

amplamente divulgado aos docentes e que seja realizado um levantamento com o número 

real de salas disponíveis. Encaminhamento: favorável que o campus sedie o evento, 

inclusive dando prioridade para o mesmo. Votação: 13 votos favoráveis – unanimidade. 5) 

Desligamento da Coordenação Substituta do curso de Engª Química: o professor 

Carlos Michel Betemps apresentou o memorando 435/2012 encaminhado pela professora 

Luciana Machado Rodrigues, o qual solicita seu desligamento como coordenadora 

substituta do Curso de Engenharia Química. Encaminhamento favorável. Votação: 14 

votos favoráveis, 0 votos contra, 03 abstenções. 6) Coordenação do curso de 

Engenharia Química: o professor Carlos Michel Betemps apresentou o memorando 

506/2012 encaminhado pelo atual coordenador do curso de Engenharia Química, professor 

Felipe Berutti, o qual comunica o afastamento do atual coordenador e de seu substituto e 

indica o nome do professor André Ricardo Felkl de Almeida para função de coordenador e 

do professor Alexandre Denes Arruda para função de coordenador substituto. O 

documento é acompanhado pela ata nª 03/2012 do NDE do curso, datada de vinte de 

março de dois mil e doze. Encaminhamento: o conselho de campus tomou ciência do 

memorando 506/2012, porém o considera sem efeito por não existir, até o momento, a 

portaria autorizando a licença do professor Felipe Berutti. O conselho de campus homologa 

todas as ações, executadas no exercício da coordenação do curso, pelo professor André 

Felkl durante o período de vinte e seis a trinta de março de dois mil e doze. O professor 

Felipe Berutti retoma as suas atividades, como coordenador do curso e docente do 

campus, a partir de dois de abril de dois mil e doze. Se for desejo do professor Felipe 

Berutti, deve ser encaminhado memorando solicitando desligamento da coordenação do 

curso, antes disso ele se mantém na coordenação do curso de Engenharia Química. 

Votação: 11 votos favoráveis, 0 votos contrários e 06 abstenções. 7) Auxílio Discente – 

aluno Marcos Felipe Pinheiro: o professor Carlos Michel Betemps apresentou o 

memorando 471/2012 encaminhado pela professora Lucilene Martins solicitando auxílio  

financeiro ao aluno Marcos Felipe Pinheiro para participar do evento acadêmico 35º 

Reunião Anual  da Sociedade Brasileira de Química que ocorrerá em Águas de Lindóia –

SP no período de vinte e oito a trinta e um de maio de dois mil e doze, com a  

apresentação do trabalho intitulado  “Avaliação da atividade antioxidante, fenóis totais e 

perfil cromatográfico de azeites de oliva monovarietais e cultivares do RS”. Acompanham o 

memorando os dados do aluno, o resultado da avaliação do trabalho e a programação do 

evento. Encaminhamento: favorável ao encaminhamento a Pró-Reitoria de Assuntos 

Estudantis e Comunitários. Votação: 14 votos favoráveis – unanimidade. 8) Afastamento 

do país do professor Cristian Cechinel: o professor Carlos Michel Betemps apresentou 

o memorando 477/2012 de vinte e dois de março de dois mil e doze encaminhado pelo 

professor Cristian Cechinel solicitando afastamento do país no período de onze a quatorze 

de junho de dois mil e doze, com ônus limitado, para participação de encontro promovido 

pela União Européia para coordenadores de projeto ALFA, que ocorrerá em Buenos Aires, 



 

Argentina. Acompanha o memorando formulário de afastamento e documentos 

comprobatórios do referido evento. Encaminhamento favorável. Votação: 17 votos 

favoráveis – unanimidade. 9) Revisão do recurso do concurso para professor 

assistente na área de Música (edital 147/2011): o professor Carlos Michel Betemps 

apresentou o memorando 39/2012 encaminhado pelo vice-reitor professor Almir Barros da 

Silva Santos Neto que solicita revisão nos documentos que visam atender o recurso do 

candidato Marlou Peruzzolo, explana a situação e a trajetória histórica do referido 

concurso, e apresenta minuta de parecer em resposta ao referido recurso, contemplando 

todos os itens mencionados no mesmo. Como encaminhamento foram sugeridas e levadas 

a votação as seguintes alternativas (seguidas do número de votos obtidos): 1) enviar 

documento apresentado pelo professor Carlos Michel Betemps, em resposta ao recurso do 

candidato Marlou Peruzzolo (2 votos); 2) Acatar o recurso, anulando a prova de títulos e, 

por conseqüência, o concurso (aprovada com 11 votos); Abstenções: 03 votos. 10) 

Bancas de Concurso Docente ou Processo Seletivo (substituto): o professor Carlos 

Michel Betemps apresentou o memorando nº 398/2012 encaminhando pelo coordenador 

do curso de Licenciatura em Matemática, professor Jorge Luis Palacios Félix, informando 

sobre a constituição da banca examinadora do Processo Seletivo de Professor Substituto - 

referente a substituição da professora Denice Menegais (afastada para doutoramento) - 

que ocorrerá no período de vinte e oito a trinta de março de dois mil e doze. Banca 

provável do concurso: Titulares: Leandro Ymai; Francieli Vaz; Sonia Junqueira. Suplentes: 

Fabio Padilha; Luciana Piovesan. Votação: 14 votos favoráveis – unanimidade. 11) 

Resultados de Concursos e Processos Seletivos (substituto): o professor Carlos 

Michel Betemps fez um breve relato informando os resultados dos Processos Seletivos 

para Professor Substituto. Parecer final do Processo Seletivo de Desenho Técnico: Sara 

Roesler, aprovada com média 7,93 (sete vírgula noventa e três); Victor Scherer Lutz, 

aprovado com média 7,51 (sete vírgula cinqüenta e um); André Bisognin, aprovado com 

média 7,17 (sete vírgula dezessete) e Luciane Scottá aprovada com média 7,00 (sete 

vírgula zero). Parecer final do Processo Seletivo de Matemática: Guilherme Goergen, 

aprovado com média 8,33 (oito vírgula trinta e três) e Gilson Leandro Pacheco Alves 

aprovado com média 7,90 (sete vírgula noventa). Encaminhamento: homologação dos 

resultados finais. Votação: 15 votos favoráveis – unanimidade. 12) Perfis Docentes 

(efetivo, substituto e/ou temporário): dado o assunto discutido no ponto 6, o ponto 12 foi 

retirado de pauta. 13) Viagens técnicas: relato da apresentação de projeto de ensino 

encaminhado pelo curso de Engenharia de Produção para visita a Feira do Pólo Naval na 

FURG em vinte e um de março de dois mil e doze e relato da viagem técnica do curso de 

Engenharia de Computação ao mesmo evento, na mesma data. Encaminhamento: 

aprovação da viagem. 14) Assuntos Gerais: o professor Carlos Michel Betemps fez os 

seguintes comunicados: resultado do reconhecimento do curso de Engenharia de Energias 

Renováveis e Ambiente - conceito 4 (quatro) e realização do Fórum das Licenciaturas no 

auditório do campus Bagé em onze de abril de dois mil e doze. Comissão Local de 

Biblioteca: o professor Sérgio Meth solicitou afastamento da referida comissão, 

assumindo o professor Caio Recart como membro titular. Laboratório de Química: o 

professor Paulo Duarte Filho relatou a situação dos laboratórios de química, que ainda não 

estão prontos e por este motivo, os alunos não estão tendo aulas das disciplinas práticas 



 

de laboratório de química. O professor Estevãn Martins de Oliveira comunicou que 

ocorrerá uma reunião no dia dois de abril de dois mil e doze e que, na oportunidade, 

deverão haver encaminhamentos sobre o caso. O administrador Ricardo Skolaude 

ressaltou que as atividades referentes aos laboratórios estão recebendo a melhor atenção 

possível. Prestação de contas 2010: sem apresentação deste item. Ciência de Projeto 

de Pesquisa: o representante da comissão de pesquisa do campus Bagé, Arlei Prestes 

Tonel, entregou memorando ao professor Carlos Michel Betemps comunicando os projetos 

de pesquisa aprovados no campus. Relatório de gestão: escrita em andamento. 

Esclarecimento sobre insalubridade: a representante dos técnicos administrativos em 

educação no Conselho de Campus, Laura Santos da Cunha, relatou fala da Pró-Reitora de 

Gestão de Pessoal, Cláudia Tôndolo, na última reunião do CONSUNI sobre a retomada 

das atividades do processo de insalubridade. O laudo a respeito de insalubridade está 

sendo encaminhado pela PROGESP, o engenheiro Cleidi deverá atuar nesse item. 

Redistribuição da servidora Catarina Silva: conselho autoriza que o diretor Fernando 

Junges encaminhe com aprovação “ad referendum” a redistribuição da servidora Catarina 

Silva, com a vinda de código de vaga de contrapartida, conforme colocado no memorando 

549/2012 encaminhado pela servidora. Votação: 12 votos favoráveis, 0 votos contrários, 01 

abstenção. Comissão Local de TICs: o assunto será tratado na próxima reunião do 

Conselho de Campus. Nada mais havendo a tratar, o presidente do conselho de campus, 

Carlos Michel Betemps, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, e eu, Karina 

Oliveira de Freitas, lavrei a presente Ata que vai assinada por mim e pelos demais 

conselheiros presentes. 
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