
                                                         
ATA Nº 36 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CAMPUS 

CAMPUS BAGÉ 
 

Aos quatorze dias do mês de setembro de dois mil e doze, às nove horas e trinta minutos, na sala 1 

2207 do Campus Bagé, reuniram-se: O Diretor do Campus Bagé Fernando Junges, presidindo este 2 

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

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

(Coordenação do curso de Engenharia de Alimentos), Leonardo Bidese de Pinho (Coordenação do 5 

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

Engenharia de Energias Renováveis e Ambiente), Luis Antonio dos Santos Franz (Coordenação do 7 

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

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

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

de Licenciatura em Matemática), Tales Leandro Costa Martins (Coordenação do curso de 11 

Licenciatura em Química), Adriana Bozzetto (Coordenadora do curso Licenciatura em Musica), o 12 

representante do Mestrado Profissional em Ensino de Ciências, Renata Hernandez Lindemann, o 13 

representante da Especialização em Sistemas Distribuídos com Ênfase em Bancos de Dados, 14 

Sandro da Silva Camargo, o representante da comissão de extensão do campus Bagé, Estevãn 15 

Martins de Oliveira, o representante dos docentes no conselho de Campus, Marcilio Machado 16 

Moraes, os representantes dos técnico-administrativos, Laura Santos da Cunha e Clever Martins 17 

Leitzke, e o representante discente, Moises Diego Deangelo. O professor Fernando Junges deu 18 

inicio à reunião, passou o primeiro item de pauta para o final. 2) Homologação de resultados de 19 

concursos públicos para o Campus - Professor Carlos Betemps leu o parecer da Comissão 20 

Examinadora do Processo Seletivo para Professor Adjunto na área de Física, com a aprovação dos 21 

seguintes candidatos, Jonas Maziero, em primeiro com a média final 8,17 e Pedro Castro Menezes 22 

Xavier de Mello e Silva, em segundo com a média 8,03. Sem manifestos, fez a votação do 23 

encaminhamento: Homologação do resultado do concurso. Aprovado, 16 votos a favor e 2 24 

abstenções. 3) Solicitação de transporte (micro ônibus) para discentes; 3.1. Solicitação de 25 

transporte para alunos do Curso de Letras - Professor Carlos Betemps leu o memorando 26 

1739/2012 enviado pela professora Miriam Kelm, falou que a professora Miriam pretende levar os 27 

alunos para assistirem à encenação teatral A mulher sem pecado, foi esclarecido pela professora 28 

Katia Morais que não se trata de recreação, é uma forma de didática utilizada no curso de Letras. 29 

Professor Carlos Betemps pediu encaminhamento a Comissão de Ensino. Esclareceu que a 30 

solicitação da viagem passa pelo conselho, mas o projeto tem que ser aprovado na Comissão de 31 

Ensino. Professora Cristine Schuanke falou que foi enviado a todos os professores um fluxo com 32 

os tramites, porem mais uma vez, está havendo uma inversão. Professor Carlos Betemps informou 33 

que vai enviar novamente uma orientação. Sem mais manifestos, fez a votação do 34 

encaminhamento: Aprovação da viagem condicionada à aprovação do projeto na comissão 35 

de Ensino. Aprovado, 18 votos a favor e 2 abstenções, de Fernando Junges e Ricardo Skolaude 36 

que chegara em meio a votação. 3.2. Solicitação de transporte para o VII SENALE - Professor 37 

Carlos Betemps leu o memorando 1801/2012, professora Kátia Morais relatou a dificuldade ao 38 

elaborar o projeto, pretende levar 53 alunos nos dias 3 a 5 de outubro ao VII SENALE em Pelotas. 39 



 

Ricardo Skolaude relatou que somente será disponibilizado um micro com 28 lugares por já haver 40 

reservas. Sem mais manifestos, fez a votação do encaminhamento: Aprovação da viagem 41 

condicionada à submissão e aprovação do projeto na Comissão de Ensino. Aprovado por 42 

unanimidade, 20 votos a favor. 4) Participação no Programa de Pós-Graduação em Ensino de 43 

Ciências da Vida e Saúde (FURG) da servidora Renata Lindemann - Professor Carlos Betemps 44 

leu o memorando 1436/2012 e o atestado em anexo, onde a professora Renata Lindemann 45 

formaliza sua participação como corpo docente permanente do Programa de Pós-Graduação na 46 

FURG. Relatou que foi dado a ciência na Comissão de Ensino onde ficou solicitado esclarecimento 47 

junto a Pró-Reitoria de Pós-Graduação (PROPG) sobre a participação do docente em dois 48 

programas de pós-graduação, em instituições diferentes, como parte do corpo permanente em 49 

ambos os programas. A PROPG informou que é legal, e enviou a portaria n° 191 de 4 de outubro 50 

de 2011 do Ministério da Educação que esclarece essa possibilidade. Sem manifestos, fez a 51 

votação do encaminhamento: Aprovar participação como membro permanente em ambos os 52 

programas de pós-graduação condicionada com aprovação e credenciamento na Comissão 53 

Superior de Ensino. Aprovado com 19 votos a favor e uma abstenção. 5) Relatório dos 54 

afastamentos: 5.1. Servidor Alexandre Goulart Schafer; e 5.2. Servidora Dulce Voss - 55 

Professor Carlos Betemps falou da aprovação dos dois relatórios na Comissão de Ensino. Sem 56 

manifestos, fez a votação do encaminhamento: Aprovação dos relatórios finais de 57 

afastamento para capacitação apresentados. Aprovado por unanimidade, 19 votos a favor. 6) 58 

Encerramento dos afastamentos: 6.1. Servidor Alexandre Goulart Schaffer; 6.2. Servidora 59 

Dulce Voss - Professor Fernando Junges relatou os documentos referente à conclusão do curso 60 

de Pós-Graduação, leu o memorando n° 1461/2012 onde o professor Alexandre Schaffer solicita o 61 

encerramento do afastamento, e o memorando 1632/2012 onde a professora Dulce Voss solicita o 62 

encerramento do afastamento. Professor Carlos Betemps falou que no caso do professor 63 

Alexandre foi favorável ao encerramento do afastamento, considerando uma redistribuição da 64 

carga horária docente entre os professores da área, com possibilidade de atendimento de 65 

disciplinas além das de desenho. No caso da professora Dulce foi favorável ao encerramento do 66 

afastamento, perante negociação com a Divisão de Concursos para manter a professora Rubya 67 

Mara de Andrade (substituta da professora Dulce) até o final do semestre 2012/1, encerrando as 68 

disciplinas iniciadas, e assumiria pelo menos duas turmas da professora Rubya. Sem mas 69 

comentários, professor Fernando fez a votação do encaminhamento: Aprovação do 70 

encerramento dos dois afastamentos sob as mesmas condições aprovadas na CEB. 71 

Aprovado por unanimidade, 19 votos a favor. 7) Solicitações de redistribuição: 7.1. Servidora 72 

Paola de Azevedo Mello - Professor Fernando Junges relatou o processo de redistribuição da 73 

professora Paola Mello, fez a leitura da ata da Comissão de Curso da Licenciatura em Química. 74 

Professor Carlos Betemps relatou a aprovação, na Comissão de Ensino do Campus Bagé (CEB), 75 

condicionada à entrada em exercício do novo Docente. Sem manifestos fez a votação do 76 

encaminhamento: Aprovação da redistribuição condicionada à entrada em exercício de um 77 

novo docente. Aprovado por unanimidade, 19 votos a favor. 7.2. Servidora Cláudia Camerini 78 

Perez - Professor Fernando Junges relatou que a vaga que a UNIPAMPA tem para Educação a 79 

Distancia foi concedida ao Campus Bagé, e será utilizada pela professora Cláudia Camerini Pérez, 80 

falou que a remoção foi aprovada na Comissão de Curso da Engenharia da Computação. 81 

Professor Carlos Betemps relatou a aprovação, na CEB, da Remoção da professora Cláudia 82 

Camerini Pérez, condicionada à entrada em exercício de novo docente. Professor Fernando 83 

Junges fez a leitura do despacho no processo 23100.000714/2012-37 que da parecer favorável à 84 

remoção da professora Cláudia Pérez. Sem manifestos, fez a votação do encaminhamento: 85 

Aprovação favorável condicionada à entrada em exercício de novo docente. Aprovado por 86 

unanimidade, 18 votos a favor. 8) Assuntos Gerais; 8.1. Nomeação de professores – Betemps 87 



 

leu o e-mail que encaminhou aos coordenadores com as vagas existentes para contratação e 88 

concurso de docentes, e fez um breve relato sobre as vagas. Professora Katia Marais falou da 89 

necessidade de mais docentes para o Curso de Letras. Professor Fernando Junges falou da 90 

necessidade de encaminhar os pedidos de professor imediatamente inclusive os temporários. 91 

Encaminhamento: Aprovação da seguinte ordem de prioridade de contratação de 92 

professores; Efetivos: 1. Engenharia Química, 2. Física, 3. Química Analítica; Processos 93 

Seletivos: 1. Engenharias de Produção/Administração/Economia Física, 2. Música, 3. Física, 94 

4. Letras, 5. Literatura, 6. Educação *(Manter professora Rubya até o final do semestre 95 

2012/1), 7. Computação e Informática. Aprovado por unanimidade, 19 votos a favor. 8.2) Visita 96 

técnica às industrias O Boticário e Tintas Renner (Coordenador: Alexandre Denes Arruda) – 97 

Professor Carlos Betemps falou da aprovação na CEB. Professor Fernando Junges falou que todos 98 

os ônibus estarão à disposição do SIEP nos dias 26 a 28 de novembro. Encaminhamento: 99 

Aprovação da solicitação de viagem. Aprovado por unanimidade, 19 votos a favor. 8.3) 100 

Mobilidade acadêmica - Professor Carlos Betemps fez um relato do que foi orientado pela 101 

PROGRAD com relação à Mobilidade Acadêmica Internacional, e do pedido que fez aos 102 

professores, quanto ao andamento do primeiro semestre de 2012, de alunos intercambistas que 103 

viajaram para projetos do CsF - Programa Ciência sem Fronteiras e do CAPES-BRAFITEC - 104 

Programa Brasil France Ingénieur Technologie (CAPES-BRAFITEC), para estes alunos que 105 

viajaram sem concluir o semestre por função da greve, serão marcados como mobilidade 106 

acadêmica, para que após o retorno se veja o que fazer quanto a conclusão deste semestre. Dada 107 

a ciência. 8.4) Segurança no Campus (Moises Deangelo) – Este ponto foi retirado pelo 108 

requerente para ausentar-se da reunião. Nada mais havendo a tratar, Fernando Junges, agradeceu 109 

a presença de todos e encerrou a reunião, e eu, Uhil Robson do Nascimento Antunes, lavrei a 110 

presente Ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada por mim, pelo presidente deste Conselho 111 

e pelos demais presentes. 112 
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