
                                                         
 

ATA Nº 35 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CAMPUS 
CAMPUS BAGÉ 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de agosto de dois mil e doze, às nove horas e trinta minutos, na 1 
sala 2207 do Campus Bagé, reuniram-se: O Diretor do Campus Bagé Fernando Junges, 2 
presidindo este conselho, o coordenador acadêmico Carlos Michel Betemps, o coordenador 3 
administrativo Ricardo Frederico Skolaude, e as coordenações de curso: Paulo Fernando 4 
Marques Duarte Filho (Coordenação do curso de Engenharia de Alimentos), Leonardo Bidese 5 
de Pinho (Coordenação do curso de Engenharia de Computação), Cristine Machado Schwanke 6 
(Coordenação do curso de Engenharia de Energias Renováveis e Ambiente), Luis Antonio dos 7 
Santos Franz (Coordenação do curso de Engenharia de Produção), André Ricardo Felkl 8 
(Coordenador do curso de Engenharia Química), Wladimir Hernandez Flores (Coordenação do 9 
curso de Licenciatura em Física), Kátia Vieira Morais (Coordenação do curso de Licenciatura 10 
em Letras), Leandro Hayato Ymai (Coordenação do curso de Licenciatura em Matemática), 11 
Elenilson Freitas Alves (Coordenação do curso de Licenciatura em Química), Adriana Bozzetto 12 
(Coordenadora do curso Licenciatura em Musica), o representante do Mestrado Profissional em 13 
Ensino de Ciências, Guilherme Frederico Marranghello, o representante da Especialização em 14 
Sistemas Distribuídos com Ênfase em Bancos de Dados, Sandro da Silva Camargo, o 15 
representante da comissão de pesquisa do campus Bagé, Arlei Prestes Tonel, o representante 16 
da comissão de extensão do campus Bagé, Estevãn Martins de Oliveira, os representantes dos 17 
docentes no conselho de Campus, Marcilio Machado Moraes, e Edson Massayuki Kakuno, e o 18 
representante discente, Moises Diego Deangelo. O professor Fernando Junges deu inicio à 19 
reunião.1) Encaminhamentos ad referendum da Direção: 1.1. Memorando 1502/2012 - 20 
Afastamento do professor Cristian Cechinel; 1.2. Memorando 1620/2012 - Afastamento do 21 
professor Cristian Cechinel; 1.3. Memorando 1503/2012 - Afastamento do professor 22 
Sandro Pitano. Professor Fernando leu os memorandos 1502, 1620 e 1503/2012, salientou 23 
que é o único caso de afastamento com ônus que passa pelo conselho, por já ter verba 24 
destinada a este projeto. Ainda leu o memorando de solicitação enviado pelo professor Cristian, 25 
onde consta que após o retorno, recuperará as aulas. Salientou que os três afastamentos tem o 26 
mesmo teor por se tratar do mesmo projeto (projeto IGUAL). Sem manifestos, o professor 27 
Fernando fez a votação em bloco do encaminhamento: Aprovação dos três pedidos de 28 
afastamentos.  Aprovado por unanimidade, 18 votos a favor. 2. Homologação de 29 
resultados de concursos públicos para o Campus - Professor Carlos Betemps leu parecer 30 
da comissão examinadora do concurso público para professor assistente na área: 31 
Processamento Digitais de Sinais. O único aprovado foi Fabio Lumertz Garcia com nota 8,54. 32 
Sem manifestos, fez a votação do encaminhamento: Aprovação da homologação do resultado 33 
do concurso. Aprovado por unanimidade, 19 votos a favor. 3) Perfis docentes: 3.1. Área 34 
algoritmos e estruturas de dados; 3.2. Área biocombustíveis e termodinâmica - Professor 35 
Carlos Betemps leu o formulário de solicitação de concurso para professor efetivo, área de 36 
conhecimento: Algoritmos e Estruturas de Dados, com os requisitos: Mestrado ou Doutorado 37 
(classe assistente) com Graduação ou Mestrado ou Doutorado em Ciência da Computação, 38 
Engenharia de Computação, Sistemas de Informação ou área afim. Sem manifestos, leu o outro 39 
formulário com perfil referente á vacância prof. Evandro Steffani, com área de conhecimento: 40 
Biocombustíveis e Termodinâmica, requisitos: Doutorado em Engenharia ou áreas afins. 41 
Professor Luis Franz pede agilidade na realização dos concursos para essas duas áreas. O 42 
Professor André Felkl reforça a necessidade de contratação urgente dos dois candidatos 43 
aprovados para engenharia Química. Professor Fernando Junges falou que a retomada das 44 



 

atividades, na segunda feira, dos Técnicos Administrativos, que estavam em greve, propiciará a 45 
retomada das contratações. Sem mais manifestos, professor Fernando Junges fez a votação do 46 
encaminhamento: Aprovação dos dois perfis apresentados. Aprovado com 19 (dezenove) 47 
votos a favor e uma abstenção. 4. Ciência de Projetos: 4.1. Pesquisa (Memorando nº 48 
1624/2012) – O professor Fernando Junges leu o memorando n° 1624, para ciência de projetos 49 
de pesquisa homologados pela Comissão Local de Pesquisa no Sistema de Informação para 50 
Projetos de Pesquisa, Ensino e Extensão (SIPPEE), citando os respectivos projetos 51 
homologados. Professor Edson Kakuno perguntou se estão trabalhando a parte da carga 52 
horária dos docentes referente a projetos. Professor Fernando disse que não, mas pretende 53 
colocar em pauta mais adiante. 5) Assuntos Gerais: 5.1) Memorando n°. 1632/2012 54 
(professora Dulce Mari da Silva) - Professor Fernando Junges leu o memorando n°. 55 
1632/2012. Em que a professora Dulce solicita o encerramento do afastamento concedido por 56 
meio da portaria 394/2011. Professor Edson Kakuno ficou em duvida quanto a data de retorno. 57 
Professor Leonardo Pinho disse que não se deve atropelar o tramite das coisas, se é exigido 58 
relatórios parciais deve se exigir relatório final. Professor Fernando Junges pediu a retirada de 59 
pauta para que retorne após aprovado na Comissão de Ensino. Professor Carlos Betemps 60 
salientou que é necessário passar primeiro pela Comissão de Ensino, porem, colocou em pauta 61 
para ciência do conselho para que já comecem a discutir o assunto em razão de haver um 62 
professor substituto com 20 horas. 5.2) Reunião COEF/PROPLAN (Professor Estevãn)- 63 
Professor Estevãn informou que passou aos representantes desta comissão uma copia da ata 64 
da reunião da COEF com a PROPLAN sobre a realocação do restaurante universitário RU e da 65 
cantina feita pela COEF na proposta enviada pela coordenadoria de obras. Estevan falou da 66 
reunião, e fez um relato dos argumentos utilizados pela COEF para a mudança de local, e os 67 
argumentos da PROPLAN para que não se altere a localização. Professor Fernando Junges 68 
mostrou o layout com a modificação do local, e falou da verba de R$ 500.000 (quinhentos mil 69 
reais) passados pelo Senador Afonso Han para construção do RU. Professor Estevãn seguiu 70 
com seu relato, e salientou que o prazo para entrega do projeto é até 06 de outubro, e que 71 
resolveram acatar com a proposta da PROPLAN com bastante insatisfação para não perder 72 
esta verba. Professor Leonardo Pinho destacou a manifestação do representante dos 73 
discentes, o aluno Moises Diego Deangelo na reunião, que manifestou sua preocupação quanto 74 
a competência de quem está cuidando do planejamento das obras da UNIPAMPA. Professor 75 
Leonardo Pinho falou que quando recebeu o projeto inicial, resolveram aceitar pelo contexto da 76 
UNIPAMPA naquele momento, mas, este ano, verificando com um maior rigor e analisando as 77 
obras que estão sendo feitas nos novos blocos resolveram que o novo local era melhor. 78 
Professor Estevãn colocou a questão do cabeamento da subestação, e a questão do 79 
estacionamento como argumentos técnicos enquanto a PROPLAN apresentou argumentos de 80 
tempo. Ainda falou, que apesar de este projeto não atender as necessidades da UNIPAMPA 81 
por ter capacidade de atender somente 800 pessoas, 400 no Ru e 400 na cantina, será feito 82 
para não perderem a verba, e que não impede a realização do projeto de RU pretendido com 83 
capacidade de atender 3000 pessoas. Nada mais havendo a tratar, Fernando Junges, 84 
presidindo o Conselho de Campus, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, e eu, 85 
Uhil Robson do Nascimento Antunes, lavrei a presente Ata, que depois de lida e aprovada, vai 86 
assinada por mim e pelos demais presentes. 87 
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