
                                                         
 

ATA Nº 31 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CAMPUS 
CAMPUS BAGÉ 

 

Aos vinte e dois dias do mês de junho de dois mil e doze, as nove hora, na sala 2207 do 1 

Campus Bagé, reuniram-se: O Diretor do Campus Bagé Fernando Junges, presidindo este 2 

conselho, o coordenador acadêmico Carlos Michel Betemps, o coordenador administrativo 3 

Ricardo Frederico Skolaude, e as coordenações de curso: Paulo Fernando Marques Duarte 4 

Filho (Coordenação do curso de Engenharia de Alimentos), Cristine Machado Schwanke 5 

(Coordenação do curso de Engenharia de Energias Renováveis e Ambiente), Vanderlei 6 

Eckhardt (Coordenação do curso de Engenharia de Produção), André Ricardo Felkl 7 

(Coordenador do curso de Engenharia Química), Wladimir Hernandez Flores (Coordenação do 8 

curso de Licenciatura em Física), Kátia Vieira Morais (Coordenação do curso de Licenciatura 9 

em Letras), Leandro Hayato Ymai (Coordenação do curso de Licenciatura em Matemática), 10 

Elenilson Freitas Alves (Coordenação do curso de Licenciatura em Química), Adriana Bozzetto 11 

(Coordenadora do curso Licenciatura em Musica), o representante do Mestrado Profissional em 12 

Ensino de Ciências, Guilherme Frederico Marranghello, o representante da Especialização em 13 

Sistemas Distribuídos com Ênfase em Bancos de Dados, Sandro da Silva Camargo, o 14 

representante da comissão de pesquisa do campus Bagé, Arlei Prestes Tonel, o representante 15 

da comissão de extensão do campus Bagé, Estevãn Martins de Oliveira, os representantes dos 16 

docentes no conselho de Campus, Marcilio Machado Moraes, e Edson Massayuki Kakuno, os 17 

representantes dos técnicos administrativos em educação, Laura Santos da Cunha e Clever 18 

Martins Leitzke, o representante discente, Moises Diego Deangelo, e o membro externo, Jandir 19 

Colaço Paim. O professor Fernando Junges deu inicio à reunião. 1) Aprovações ad referendum 20 

da Direção; 1.1. Solicitação de transporte micro ônibus para participações no Workshop 21 

Inovações Tecnológicas para Integração em Hardware do curso de Engenharia de Computação 22 

- Professor Fernando Junges leu o formulário para utilização de veículo oficial, e falou que a 23 

aprovação foi ad referendum devido ao prazo para aprovação. Sem manifestos, fez a votação do 24 

encaminhamento: Aprovação da solicitação de transporte micro ônibus. Aprovado por 25 

unanimidade, 20 votos. 1.2. Memorando no 1284/2012 – Afastamento do país com ônus 26 

limitado do professor Daniel Nedel; 1.3. Memorando no 1285/2012 – Afastamento do país 27 

com ônus limitado da professora Dáfni Marchiorro - Professor Fernando Junges leu os 28 

memorandos 1284 e 1285/2012, Sem manifestos, fez a votação do encaminhamento: 29 

Aprovação afastamento Daniel Nedel, e Dáfni Marchiorro. Aprovado, 19 votos a favor e um voto 30 

contrário. 1.4)Memorando no 1327/2012 – Indicação do professor Leandro Ymai como 31 

Coordenador pró-tempore do curso de licenciatura em matemática – Professor Fernando 32 

Junges leu o memorando 1327/2012 e a ata da Reunião do Núcleo Docente Estruturante de Lic. 33 

em Matemática, em que decide indicar o professor Leandro Ymai para coordenador do curso de 34 

Lic. em Matemática. Sem manifestos, fez a votação do encaminhamento: Aprovação da 35 

Indicação do Professor Leandro Ymai para coordenador da Lic. em Matemática. Aprovado, 18 36 



 

votos a favor e 1 abstenção. 1.5) Memorando no 1338/2012 – Banca do Concurso de música 37 

(nova realização da prova de títulos) – Professor Fernando Junges leu o memorando 38 

1338/2012, com o período de realização e banca de avaliação de concurso docente. Fez a 39 

votação do encaminhamento: Aprovação da Banca de Avaliação de Concurso Docente na 40 

realização de nova Prova de Títulos. Aprovado, nove votos a favor e um voto em contrário do 41 

representante Clever Leitske, com pedido que conste em ata, por considerar, que não houve 42 

transparência no concurso. 1.6) Memorando no 1358/2012 – Solicitação de auxílio a estudante 43 

Cecília Ferro da Cunha, orientada do professor Marcelo Romero – Professor Fernando Junges 44 

leu o memorando 1358/2012, solicitação de auxilio discente. Sem manifestos, fez a votação do 45 

encaminhamento: Aprovação do auxílio a estudante Cecília Ferro da Cunha. Aprovado por 46 

unanimidade, 22 votos a favor. 1.7) Memorando no 1363/2012 – Afastamento do país com 47 

ônus limitado da professora Aline Lorandi - – Professor Fernando Junges leu o memorando 48 

1363/2012 com aprovação ad referendum do afastamento da professora Aline Lorandi. Fez a 49 

votação do encaminhamento: Aprovação afastamento professora Aline Lorandi. Aprovado por 50 

unanimidade, 22 votos a favor. 2) Processo no 23081.011688/2011-67 - Solicitação de 51 

redistribuição da servidora Karina Oliveira de Freitas - Foi discutido a falta de técnicos no 52 

campus, pois, na avaliação do curso de produção os avaliadores indicaram que a relação no 53 

numero de professores e técnicos é incoerente, e foi pedido o encaminhamento de solicitação 54 

de mais técnicos. Aprovação por unanimidade, 21 votos. 3) Processo no 23100.000714/2012-37 55 

- Solicitação de remoção da servidora Cláudia Camerini Corrêa Pérez – Professor Fernando 56 

Junges falou que incluiu esta pauta, antes de passar pela comissão de Curso e comissão de 57 

ensino, a pedido do professor Mauricio  Vieira, Diretor do Campus Jaguarão. Foi proposto pelo 58 

Diretor Fernando, votar favorável somente após parecer “favorável” das comissões de curso e 59 

de ensino, e condicionada á vinda e ao exercício de um novo servidor. 4) Informação sobre a 60 

situação dos novos contratos para professores substitutos e temporários - Foi relatado pelo 61 

Diretor Fernando, que a reitoria pediu a suspensão temporária de novos contratos, devido à 62 

greve. Ficou em acordo, que para ocorrer novos contratos, somente com justificativa dos 63 

cursos. 5) Relato sobre a situação das propostas de novos cursos de graduação do Campus 64 

Bagé: 5.1. Licenciatura em letras – português e literaturas de língua portuguesa; 5.2. 65 

Licenciatura em letras – línguas adicionais: inglês, espanhol e respectivas literaturas; 5.3. 66 

Engenharia de materiais; 5.4. Engenharia eletrônica; 5.5. Engenharia de controle e automação 67 

– Professor Carlos Betemps informou que o corso de letras existente possui três habilitações e 68 

passará a não receber novos alunos, para se transformar em dois novos cursos, Lic. em Letras – 69 

Português e literaturas de língua portuguesa e Lic. em Letras – línguas adicionais: inglês, 70 

espanhol e respectivas literaturas, já tiveram parecer favorável da COORDEG Todas as 71 

propostas tiveram parecer da comissão de ensino. Os cursos, item 5.3, 5.4 e 5.5, precisa ser 72 

definido o preenchimento da planilha informativa com as justificativas solicitadas pela CORDEG, 73 

propôs uma reunião a tarde para discutir o preenchimento da planilha informativa da abertura 74 

de novos cursos. Professora Kátia Moraes falou estar preocupada com o prazo de entrega da 75 

planilha informativa que se encerra no dia trinta. Professor Fernando Junges colocou que vai ser 76 

pauta a para reunião da Comissão de ensino na próxima sexta feira. 6) Memorando no 77 



 

1119/2012 - Autorização para o professor Eduardo Dutra atuar em curso de pós-graduação – 78 

Professor Fernando Junges leu o memorando 1119/2012 solicitando afastamento para atuar em 79 

curso de pós-graduação. Professor Carlos Betemps salientou que o convite tem que constar a 80 

assinatura do coordenador do curso de pós-graduação. As demanda para os professores é de 81 

que sempre encaminhe para NDE ou Comissão de Curso, antes do Conselho de Campus. Sem 82 

mais comentários, fez a votação do encaminhamento Aprovação da atuação do professor 83 

Eduardo Dutra condiciona a aprovação da comissão de curso, e assinatura formal do convite. 84 

Aprovado por unanimidade, 22 Votos. Professor Sergio Meth fez um pedido de 85 

pronunciamento, que foi concedido com 12 votos favoráveis 10 contrários. Falou ser contrario a 86 

criação de novos cursos, por considerar, que primeiro se deve estruturar os cursos já existentes. 87 

7) Indicação via COEF, do professor Érico Marcelo Hoff do Amaral para apoiar os projetos 88 

(rede lógica) do Campus Bagé junto a Coordenadoria de Obras – PROPLAN - Professor Estevãn 89 

falou da necessidade de colocar alguém com o conhecimento em processamento de dados 90 

como o professor Érico Hoff na comissão de obras institucionais, que apenas tinha arquiteto, 91 

urbanista, engenheiro civil e eng. Eletricista. Professor Fernando Junges fez a votação do 92 

encaminhamento: Aprovação da indicação. Aprovado por unanimidade, 21 votos a favor. 8) 93 

Resultados de processos seletivos – Professor Carlos Betemps leu a Ata n° 10 – Ata sessão 94 

publica de divulgação do resultado do concurso, processo seletivo para professor substituto do 95 

curso de Letras, de Literatura, onde, Taiana Porto Basgalupp ficou em primeiro com média 7,47. 96 

A candidata Márcia Cristina Cerezer em segundo com a média 7,09. Leu também, o Parecer da 97 

Comissão Examinadora do processo seletivo simplificado para professor substituto na área de 98 

Educação, com os candidatos classificados em ordem de classificação: Maria Eloá Gehlen, média 99 

9,11; Edileusa Borges Porto Oliveira, média 7,88; Ivete Beatriz Guimarães Severo, média 6,77. 100 

Leu ainda, Atan° 9 – Sessão pública de divulgação do resultado final do concurso público de 101 

Títulos e Provas para Professor Substituto na área de Eng. De Produção, Administração e 102 

Economia, onde conta, que o candidato Janaina Wohlenberg, aprovado em primeiro lugar com 103 

nota 8,71, Bernardo Dias Machado, com nota 695 e Andressa Rocha Lhamby, reprovada com 104 

nota 5,18. Sem manifestos o Professor Fernando Junges fez a votação do encaminhamento: 105 

Aprovação da homologação dos resultados dos concursos, Aprovado por unanimidade, 20 votos 106 

a favor. Nada mais havendo a tratar, Fernando Junges, presidindo o Conselho de Campus, 107 

agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, e eu, Uhil Robson do Nascimento 108 

Antunes, lavrei a presente Ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada por mim, pelo 109 

presidente deste conselho e pelos demais presentes. 110 
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