
                                                         
 

ATA Nº 32 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CAMPUS 
CAMPUS BAGÉ 

 

Às 9 horas do dia 29 de junho de dois mil e doze, na sala 2207 do Campus Bagé, reuniram-se: o 1 

Diretor do Campus Bagé Fernando Junges, presidindo este conselho, o coordenador acadêmico 2 

Carlos Michel Betemps, o coordenador administrativo Ricardo Frederico Skolaude, e as 3 

coordenações de curso: Paulo Fernando Marques Duarte Filho (Coordenação do curso de 4 

Engenharia de Alimentos), Ana Paula Lüdtke Ferreira (Coordenação do curso de Engenharia de 5 

Computação), Cristine Machado Schwanke (Coordenação do curso de Engenharia de Energias 6 

Renováveis e Ambiente), André Ricardo Felkl (Coordenador do curso de Engenharia Química), 7 

Wladimir Hernandez Flores (Coordenação do curso de Licenciatura em Física), Kátia Vieira Morais 8 

(Coordenação do curso de Licenciatura em Letras), Leandro Hayato Ymai (Coordenação do curso 9 

de Licenciatura em Matemática), Elenilson Freitas Alves (Coordenação do curso de Licenciatura 10 

em Química), e o representante do Mestrado Profissional em Ensino de Ciências, Guilherme 11 

Frederico Marranghello, o representante da Especialização em Sistemas Distribuídos com Ênfase 12 

em Bancos de Dados, Sandro da Silva Camargo, o representante da comissão de pesquisa do 13 

campus Bagé, Arlei Prestes Tonel, o representante da comissão de extensão do campus Bagé, 14 

Estevãn Martins de Oliveira, os representantes dos Docentes, Edson Massayuki Kakuno e Marcílio 15 

Machado Moraes, o representante dos Tecnicos-administrativos em educação, Laura Santos da 16 

Cunha, o representante dos Discentes, Moises Diego Deangelo e o Membro Externo, Jandir Colaço 17 

Paim. O professor Fernando Junges deu inicio à reunião. 1) Novos cursos de Graduação do 18 

Campus Bagé: 1.1) Licenciatura em letras – português e literaturas de língua portuguesa; 19 

1.2) Licenciatura em Letras – Línguas Adicionais: Inglês, Espanhol e respectivas Literaturas 20 

- Professor Fernando Junges fez um relato da reunião do conselho universitário que ocorreu 21 

ontem, e salientou que letras não terão novas habilitações. Professor Leandro Ymai fez 22 

considerações pedindo critérios para novos cursos, falou da data limite (30 de junho de 2012) para 23 

proposta de alteração, consta no e-mail repassado pelo Diretor Fernando aos membros do 24 

conselho. Professora Ana Paula falou da falta de cursos de engenharia nas universidades, e 25 

resaltou, que as existentes, boa parte é Engenharia Civil, e pediu para desconsiderarem o 26 

impedimento por existirem cursos idênticos na UFSM. Professor Carlos Betemps fez um resgate 27 

histórico das atividades já realizadas no processo dos novos cursos. Parecer favorável da 28 

COORDEG para as licenciaturas, depois ocorreu parecer favorável para as novas engenharias. 29 

Todas as considerações feitas pela COORDEG foram preenchidas, as licenciaturas foram 30 

consideradas prontas para serem implantadas. Professor Edson Kakuno perguntou se o aluno da 31 

licenciatura deve ter as duas habilidades (inglês e espanhol). Em resposta, professora Kátia Morais 32 

disse que sim, o aluno vai falar as duas línguas fluentemente, o curso será diurno pela quantidade 33 

de horas exigida (3600 horas). Enfatizou que os professores estão muito qualificados. Os alunos 34 

vão ter três habilitações. Professor Edson Kakuno questionou a necessidade de o aluno sair 35 

falando duas línguas estrangeiras, e se existe curso igual. Professora Kátia Morais defendeu que 36 

sim, pois ela é um exemplo multilíngue. Com essa grade o aluno vai sair apto para escolher qual 37 



 

língua dar aula. Professora Ana Paula falou que é necessário de todos verem o PPC, para depois 38 

discutir. E resaltou que, pela legislação três habilitações são três cursos. Professor Estevãn pediu 39 

encaminhamento para discussão da pauta, e não discutir tudo que foi feito até agora. Professora 40 

Ana Paula fez uma observação, de não colocar nome de pessoas no PPC, para não ter que alterar 41 

seguidamente o PPC. NDE e Comissão de Cursos. Professor Fernando Junges fez a proposta de 42 

votar o curso que teve o PPC favorável pela COORDEG. Professora Ana Paula fez a proposta de 43 

votar as duas licenciaturas Juntas, por querer que comecem os dois cursos juntos. Professor 44 

Edson Kakuno fez a proposta de encaminhar as cinco propostas juntas. Professor Fernando 45 

Junges fez uma nova proposta de encaminhamento, votar a desmembramento da Licenciatura em 46 

Letras, para: Licenciatura em Letras – Português e Literaturas de Língua Portuguesa e Licenciatura 47 

em Letras – Línguas Adicionais: Inglês, Espanhol e Respectivas Literaturas. Aprovando o 48 

desmembramento do curso Lic. em Letras. Sem mais manifestos, fez a votação. Aprovado por 49 

unanimidade, 19 votos a favor. 1.3) Engenharia de Materiais; 1.4) Engenharia Eletrônica e 1.5) 50 

Engenharia de Controle e automação – Professor Fernando apresentou a documentação 51 

existente: Projetos dos Cursos, Formulário de Análise do Projeto Político-Pedagógico e a proposta 52 

enviada a CORDEG. Professora Ana Paula falou que deve se fazer um estudo de distribuição dos 53 

cursos de engenharia. Professor Carlos Betemps salientou, ao analisar carga docente com os 54 

cursos novos, é uma briga que todos devem assumir, não só os proponentes, para não 55 

sobrecarregar algumas áreas. Professor Leonardo Pinho comentou que existe a coordenadoria de 56 

laboratórios, funciona por meio de interface (Renato), não funciona direito, propõe melhorar esta 57 

estrutura. O professor Fernando Junges propôs que os coordenadores preencham uma planilha 58 

para equipar os laboratórios, e encaminhar para o Renato.  Sem mais manifestos, fez a votação em 59 

bloco para aprovação do projeto dos novos cursos de engenharia. Aprovação por unanimidade, 19 60 

votos a favor. Nada mais havendo a tratar, Fernando Junges, presidindo o Conselho de Campus, 61 

agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, e eu, Uhil Robson do Nascimento Antunes, 62 

lavrei a presente Ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada por mim, pelo presidente deste 63 

conselho e pelos demais presentes. 64 
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