
                                                         
 

ATA Nº 34 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CAMPUS 
CAMPUS BAGÉ 

 

Aos dez dias do mês de agosto de dois mil e doze, às nove horas, na sala 2207 do Campus Bagé, 1 

reuniram-se: o coordenador acadêmico, na função de Diretor em exercício do Campus Bagé, 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), Caio Marcelo Recart da Silveira (Representando a Coordenação do curso 7 

de Engenharia de Produção), André Ricardo Felkl (Coordenador do curso de Engenharia Química), 8 

Wladimir Hernandez Flores (Coordenação do curso de Licenciatura em Física), Leandro Hayato 9 

Ymai (Coordenação do curso de Licenciatura em Matemática), Tales Leandro Costa Martins 10 

(Coordenação do curso de Licenciatura em Química) e Isabel Cristina Ferreira Teixeira 11 

(Coordenação do curso de Licenciatura em Letras), o representante da comissão de pesquisa do 12 

campus Bagé, Arlei Prestes Tonel, o representante da comissão de extensão do campus Bagé, 13 

Estevãn Martins de Oliveira, o representante dos docentes no conselho de Campus, Marcìlio 14 

Machado Moraes, o representante discente, Moises Diego Deangelo e o membro externo Jandir 15 

Colaço Paim. O professor Carlos Michel Betemps deu inicio à reunião apresentando as seguintes 16 

pautas: 1.)Proposta de curso de Mestrado Profissional: Ensino de Línguas (Coord. Profª 17 

Valesca B. Irala)- Professor Carlos Betemps apresentou a proposta conjunta dos campi Bagé e 18 

Jaguarão de Mestrado em Ensino de Línguas, mostrou o Projeto de Curso de Pós-Graduação 19 

stricto sensu, lembrando que já foi aprovada pela Comissão de Ensino do Campus Bagé. Sem 20 

mais manifestos fez a votação do encaminhamento: Aprovação da proposta de Mestrado de Ensino 21 

de Línguas, que foi aprovado por unanimidade, 16 votos a favor. 2.)Proposta de curso de 22 

Especialização em Linguagem e Docência (Coord. Profª Valesca B. Irala)- Professor Carlos 23 

Betemps apresentou a proposta de curso de Especialização em Linguagem e Docência, que conta 24 

com a participação de uma professora de Jaguarão, porém a proposta é do Campus Bagé. Sem 25 

manifestos fez a votação do encaminhamento: Aprovação da proposta do curso de Especialização 26 

em Linguagem e Docência, que teve aprovação por unanimidade, 17 votos a favor. 3.) Proposta 27 

de curso de Especialização em Processos Agroindustriais (Coord. Profª Andressa Carolina 28 

Jacques)-Professor Carlos Betemps apresentou a proposta de curso de especialização em 29 

Processos Agroindustriais, citou a documentação existente como a carta de apoio da EMBRAPA, 30 

formulário do Projeto de Curso de Pós-Graduação Lato Sensu e currículos. A Professora Ana 31 

Paula Ferreira colocou que a política da UNIPAMPA é de promover cursos gratuitos, mas por se 32 

tratar de um curso que envolve outra entidade e por ser um curso de tecnologia, que normalmente 33 

é caro, poderia ser cobrada alguma taxa em forma de financiamento em um valor menor que o 34 

cobrado integralmente por cursos semelhantes. Professor Arlei Tonel questionou em que seria 35 

utilizado este dinheiro. Sem mais pronunciamentos o professor Carlos Betemps começou a votação 36 

do encaminhamento: Aprovação da proposta de criação do curso de Especialização em Processos 37 

Agroindustriais; Que foi aprovado com 17 votos a favor. 4) Perfil Docente Efetivo (vacância profª 38 



 

Aline Pereira)- Professor Carlos Betemps citou que este perfil já foi aprovado na CEB, e descreveu 39 

o formulário de solicitação de docente, onde consta Engenharia do Produto como área de 40 

conhecimento, com os requisitos de Graduação em Engenharia de Produção ou Engenharia 41 

Mecânica com Doutorado ou Mestrado em Engenharia de Produção ou Engenharia Mecânica, e o 42 

concurso exigirá as áreas de conhecimento em projeto informacional, projeto conceitual, projeto 43 

preliminar, projeto detalhado, gestão do Processo de Desenvolvimento de Produtos (PDP), 44 

Localização de empresas, Layout de empresas industriais, PMBOK: Áreas de conhecimento 45 

(gestão) de um projeto, ferramentas de planejamento e controle de projetos e cálculo de esforços 46 

nos elementos de uma treliça. A Professora Ana Paula Ferreira colocou que a formação exigida 47 

está muito cerrada enquanto área de atuação está bem ampla, e considerou arriscado um 48 

concurso com tais exigências por considerar que poucas pessoas poderiam atender os requisitos e 49 

lembrou que a Engenharia de Produção é um curso novo, existindo poucos professores com estas 50 

formações. Sem mais manifestos, Carlos Betemps fez a votação do encaminhamento: 51 

Aprovação do perfil apresentado, foi aprovado por unanimidade, 17 votos a favor. 5.1) Auxílio 52 

Discente para a aluna Franciele Rocha Machado – profª orientadora: Gabriela da Rosa - 53 

Professor Carlos Betemps lembrou que não é exigida pela PRAEC a aprovação pelo conselho, 54 

mas havia ficado ajustado de sempre passar por este conselho as solicitações de auxilio Dicente. 55 

Leu os documentos do trabalho da aluna Franciele Rocha Machado. Professora Ana Paula Ferreira 56 

questionou se o pedido é para diárias? Professor Carlos Betemps mostrou os valores e salientou 57 

que são valores fixos de auxilio conforme a categoria. Professora Ana Paula Ferreira questionou a 58 

necessidade de trazer esses pedidos para o Conselho já que independe de aprovação do mesmo, 59 

e pediu um relatório de todos os auxílios no final do ano, ao invés de carregar as reuniões com 60 

pautas para tornar ciente e salientou que ciência se dá por e-mail ou carta. Professor Carlos 61 

Betemps solicitou que antes de decidirem a retirada das reuniões desses assuntos seja feita a 62 

votação do encaminhamento: Aprovação do pedido de auxilio; Que foi aprovado por unanimidade, 63 

17 votos a favor. Foi inserida uma nova pauta: 5.2) Apresentação dos pedidos de auxilio dicente 64 

no conselho de campus: O professor Carlos Betemps apresentou para votação duas propostas: I) 65 

Apreciação e aprovação pelo conselho de Campus, II) Encaminhamento direto a PRAEC, 66 

após verificação de documentos, sem aprovação do conselho de Campus – Professor 67 

Carlos Betemps leu o fluxo para encaminhamento mostrando que não precisa passar pelo 68 

conselho. Professor Arlei Tonel colocou que a PRAEC é que deve prestar conta destes auxílios. 69 

Professor Estevan colocou que somente deve ser dada uma ciência destes auxílios, mas, 70 

aprovação por este conselho não tem necessidade. Sem mais comentários, professor Carlos 71 

Betemps fez a votação das duas propostas. Encaminhamento proposta I, Não aprovado com zero 72 

voto a favor. Encaminhamento proposta II, aprovação, 15 votos a favor e 2 abstenções. 6) 73 

Participação da Profª Andressa Carolina Jacques, como docente da disciplina Microbiologia, 74 

no curso técnico em Agroindústria (categoria EaD) do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense – 75 

Campus Pelotas – Professor Carlos Betemps leu a carta convite expedido pelo professor Marcelo 76 

Zaffalon Peter (coordenador do C> T> Agroindústria – EAD), e salientou que é por um curto 77 

período. Professor  Paulo Duarte Filho colocou que a professora tem disponibilidade. Sem mais 78 

manifestos professor Carlos Betemps fez a votação do encaminhamento: Parecer favorável a 79 

participação, para o período citado, da professora pra ministrar a disciplina de 80 

Microbiologia, onde teve aprovação por unanimidade, 17 votos a favor. 7) Viagens (projetos de 81 

ensino) – 7.1. Viagem ao 26º Concurso Estadual de Projetos Participativos (Ivonir Petrarca 82 

dos Santos). 7.2. Transporte dos alunos de Engenharia Química até a Altus em São 83 

Leopoldo (Alexandre Denes Arruda) - Betemps colocou que as viagens já ocorreram e que já foi 84 

aprovado pela CEB, dada a ciência passou para Próxima pauta. 8) Assuntos Gerais : a) 85 

Convenio de pós-graduação Embrapa – Professor Carlos Betemps colocou que foi discutido na 86 



 

CEB, e considerou melhor, passar também por este conselho, então mostrou o e-mail e a proposta 87 

do convenio enviado pelo professor Sérgio Garcia Bairros do Setor de Gestão de Pessoas da 88 

Embrapa Pecuária Sul. Professor Paulo Duarte Filho pediu a inclusão de especialização (latu e 89 

stricto sensu) no convenio, e uma melhor analise dos custeios, quanto à questão das despesas, 90 

que segundo a minuta, ocorreriam por conta da Unipampa. Sem mais manifestos o professor 91 

Carlos Betemps fez a votação do encaminhamento: Parecer favorável do conselho de campus para 92 

o encaminhamento ao setor de convênios, ressaltando a inclusão (latu e stricto sensu) e verificação 93 

quanto à questão das despesas, que segundo a minuta, ocorreriam por conta da unipampa; que 94 

teve aprovação por unanimidade, com 15 votos a favor e duas ausências. b) Jandir Colaço Paim 95 

– Convite para III Seminário Municipal de Prevenção a Violência e I Seminário Regional de 96 

Prevenção a Violência - O Sr. Jandir Paim explicou como ocorreu a formação do conselho do 97 

Conselho Comunitário de Segurança do qual faz parte e quais são as atividades que vem sendo 98 

realizadas por este conselho. Falou também que em novembro ocorrerá o III Seminário Municipal 99 

de Prevenção a Violência e I Seminário Regional de Prevenção a Violência em data ainda não 100 

definida para não coincidir com o SIEP. Solicitou a parceria da Unipampa na organização destes 101 

seminários e convidou todos a prestigiar. c) Comunicado sobre aula inaugural do Mestrado PEC 102 

- Professor Guilherme Maranghello fez o convite, que no dia 16/08 (quinta, às 19h) ocorrerá a aula 103 

inaugural do MPEC. Professor Paulo Duarte Filho relembrou sobre o edital PET da Unipampa e 104 

convida para reunião na próxima segunda, às 14h. E salientou que se houver mais de uma 105 

proposta das engenharias, deverão ser juntadas as propostas. Nada mais havendo a tratar, o 106 

presidente do conselho de campus, Carlos Michel Betemps, agradeceu a presença de todos e 107 

encerrou a reunião, e eu, Uhil Robson do N. Antunes, lavrei a presente Ata, que depois de lida e 108 

aprovada, vai assinada por mim, pelo presidente deste conselho e pelos demais presentes. 109 
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