
                                                         
 

ATA Nº 44 – 44ª REUNIÃO DO CONSELHO DE CAMPUS BAGÉ DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PAMPA 

 
Aos trinta e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e treze, às dezessete 1 

horas, na sala dois mil duzentos e sete do Campus Bagé, previamente convocados, 2 

reuniram-se em caráter extraordinário: o Diretor do Campus e Presidente do 3 

Conselho Fernando Junges; o Coordenador Acadêmico Carlos Michel Betemps; o 4 

Coordenador Administrativo em exercício Cícero Scaglioni; os Coordenadores de 5 

Curso Paulo Fernando Marques Duarte Filho, Vanderlei Eckhardt, André Ricardo 6 

Felkl, Wladimir Hernandez Flores, Kátia Vieira Morais, Leandro Ymai, Adriana 7 

Bozzetto, Elenilson Freitas Alves, Guilherme Frederico Marranghello, Sandro da 8 

Silva Camargo; o representante da Comissão de Pesquisa Arlei Prestes Tonel; os 9 

representantes docentes Marcílio Machado Moraes e Edson Massayuki Kakuno; o 10 

representante dos técnicos administrativos Clever Martins Leitzke e o representante 11 

discente Moisés Diego Deangelo. Constatando o quorum legal, o Presidente do 12 

Conselho de Campus, agradeceu a presença de todos os presentes e deu início à 13 

reunião de encerramento da atual gestão. Fez a inclusão de pauta: memorando 14 

19/2013/GVR enviado pelo Vice-reitor, onde foi solicitado o envio das informações 15 

relativas ao resultado das eleições para as Comissões Locais de Ensino, Pesquisa e 16 

Extensão do Campus. Após esta inclusão, passou-se aos itens da pauta 17 

previamente informados na convocação.1) Encaminhamentos ad referendum da 18 

direção 1.1) Memorando nº 11/2013 – Aprovação ad referendum contratação de 19 

2º Colocado em Concurso Público. O professor Fernando Junges leu o 20 

memorando enviado da Direção do Campus Bagé para a Divisão de Concursos, 21 

aprovando ad referendum a contratação de Sandra Dutra Piovesan, 2ª colocada no 22 

processo seletivo de Algoritmos e Estruturas de Dados (Edital 204/2012), conforme 23 

solicitação recebida da Coordenação do curso de Engenharia de Computação. Em 24 

regime de votação, foi aprovada por unanimidade, (14 votos). 1.2) Resultados de 25 

Processo Seletivo para professor substituto – Ed. 255/2012 (área: Física) e 26 

encaminhamento da documentação do processo seletivo (memorando nº 27 

60/2013). O professor Fernando leu o memorando 60/2013 enviado da Direção do 28 

Campus Bagé para a Divisão de Concursos, aprovando em caráter ad referendum a 29 

homologação do resultado do processo seletivo para contratação de professor 30 

substituto, na área de Física (Edital 255/2012), que teve como aprovado o candidato 31 

Fabrício Tronco Dalmolin, conforme documentação em anexo. Em regime de 32 

votação, foi aprovada por 14 votos favoráveis e 01 abstenção (conselheiro Leandro 33 

Ymai que chegou na reunião no momento da votação). 1.3) Nomes da Comissão 34 

de Avaliação do Campus Bagé. O professor Carlos Betemps informou que, como 35 

não houve candidatos eleitos no Campus para a Comissão de Avaliação em 2013, 36 



 

ele conversou com os membros da Comissão de 2012, que concordaram em 37 

prosseguir na função em 2013. Logo, foi comunicado à Divisão de Avaliação do 38 

Trabalho, que os representantes do Campus Bagé na Comissão de 2013 39 

permanecem sendo os docentes Edson Massayuki Kakuno (titular) e Sara dos 40 

Santos (suplente), e os técnicos administrativos em educação Tobias de Medeiros 41 

(titular) e Lúcia Irala Leitão (suplente). Em regime de votação: aprovado por 14  42 

votos favoráveis e 01 abstenção. 2) Relatório de Afastamento para Doutorado – 43 

Prof. Cláudio Sonáglio Albano. O professor Carlos Betemps informou a todos que 44 

o relatório de afastamento encaminhado pelo professor Cláudio Sonáglio Albano 45 

através do memorando 015/2013, se refere ao segundo semestre de 2012, e foi 46 

aprovado por unanimidade na reunião da Comissão de Ensino, realizada no dia 15 47 

de janeiro de 2013. Em seguida, em regime de votação, o relatório foi aprovado por 48 

14 votos favoráveis e 01 abstenção. 3) Redistribuição do professor Rodenei 49 

Ogrodowski. O professor Carlos Betemps relatou que o processo de redistribuição 50 

do professor Rodenei Ogrodowski para a FURG já foi submetido à apreciação da 51 

Comissão de Ensino e do Núcleo de Docente Estruturante do curso de Engenharia 52 

de Alimentos. Com a palavra, o Coordenador do curso de Engenharia de Alimentos, 53 

professor Paulo Filho, explicou que o pedido foi aprovado, e ficou decidido que será 54 

pedido o aproveitamento do segundo colocado (Edital 140/2011) do Campus Bagé. 55 

O professor Rodenei estará à disposição enquanto isso, inclusive ficando disponível 56 

até o final do semestre/2012, caso seja necessário. Após esclarecimentos, em 57 

regime de votação, o pedido de redistribuição foi aprovado por unanimidade (15 58 

votos). 4) Coordenações pro tempore dos cursos de Engenharia de Produção 59 

(indicação da Comissão de Curso – memorando 72/2013) e Licenciatura em 60 

Química (dado o memorando 46/2013, de renúncia ao cargo de Coordenação 61 

de Curso da profª Débora S. Figueredo Gay) – O Presidente do Conselho leu o 62 

memorando 72/2013 enviado pela Coordenação do Curso de Engenharia de 63 

Produção, onde consta a indicação dos nomes dos professores Maurício Nunes 64 

Macedo de Carvalho e Ivonir Petraca dos Santos, para assumirem os cargos de 65 

Coordenador pro tempore e Cordenador Substituto pro tempore, respectivamente. 66 

Anexado ao memorando, o extrato da ata 01/2013 da Comissão do Curso de 67 

Engenharia de Produção relatava a disposição dos professores acima citados para 68 

assumirem o cargo de Coordenador pro tempore e Coordenador Substituto pro 69 

tempore, que foi aprovado por unanimidade pela Comissão. Em regime de votação: 70 

a indicação dos professores Maurício Nunes Macedo de Carvalho e Ivonir Petraca 71 

dos Santos foi aprovada por unanimidade (15 votos). Sobre o memorando 46/2013, 72 

de renúncia ao cargo de Coordenação de Curso de Química enviado pela professora 73 

eleita, Débora S. Figueredo Gay, ficou definido, após discussão entre os 74 

conselheiros, que a Comissão do curso de Química deverá encaminhar um nome e 75 

submeter à apreciação do Conselho, assim como citado no caso do Curso da 76 

Engenharia de Produção. O Presidente do Conselho fez o seguinte 77 

encaminhamento: o assunto deverá retornar à Comissão do Curso de Química ou 78 

Núcleo Docente Estruturante, para indicação deste nome. Em regime de votação, o 79 

encaminhamento foi aprovado por 12 votos favoráveis e 03 abstenções. 5) Perfis 80 



 

Docentes 5.1) Vaga docente nova para a área/curso de Licenciatura em 81 

Química. O professor Carlos Betemps citou o perfil que foi aprovado pela Comissão 82 

de Ensino - 01 vaga para Professor Efetivo no Campus Bagé; Área de 83 

Conhecimento: Ensino de Química; Requisitos: Mestrado ou Doutorado em Química 84 

ou Educação ou Ensino de Química ou Ensino de Ciências ou Educação Científica e 85 

Tecnológica. 5.2) Vagas docentes novas para o curso de Licenciatura em 86 

Música. O professor Carlos apresentou os dois perfis aprovados pela Comissão de 87 

Ensino - primeiro perfil: 01 vaga para Professor Efetivo; Área de Conhecimento: 88 

Música: flauta doce; Requisitos: Graduação (Licenciatura ou Bacharelado) em 89 

Música com Mestrado ou Doutorado nas seguintes áreas: Música ou Educação 90 

Musical ou Musicologia ou Sociologia ou Educação; e segundo perfil: 01 vaga para 91 

Professor Efetivo; Área de Conhecimento: Música: violão; Requisitos: Graduação 92 

(Licenciatura ou Bacharelado) em Música com Mestrado ou Doutorado nas 93 

seguintes áreas: Música ou Práticas Interpretativas ou Educação Musical ou 94 

Musicologia ou Sociologia ou Educação. Em regime de votação em bloco: os três 95 

perfis foram aprovados por unanimidade (15 votos). 6) Recursos de discentes 96 

(solicitações de matrícula fora de período).  O professor Carlos Betemps falou 97 

sobre os pedidos dos alunos, relativos às matrículas 2012/2, realizadas de 19 a 21 98 

de dezembro de 2012. Colocou que em torno de trezentos alunos não realizaram a 99 

matrícula, e que isso significa que estes alunos se encontram em situação de 100 

abandono. Diante disso, foi enviado às coordenações de curso, um formulário de 101 

reativação de vínculo, onde os alunos poderiam justificar o porquê de não terem se 102 

matriculado, e poderiam fazer a solicitação de matrícula. Estes formulários de 103 

pedidos foram submetidos à apreciação da Comissão de Ensino (CEB), onde foram 104 

analisados, e ficou definido que todos pedidos de reativação de vínculo sem 105 

matricula 2012/2 não seriam aceitos. Após o relato do professor Carlos Betemps, o 106 

professor Vanderlei pediu a palavra, dizendo que poucos alunos do curso de 107 

Engenharia de Produção retornaram para ver a resposta da CEB, e aos que 108 

retornaram, foi instruído que entrassem com recurso no Conselho de Campus. O 109 

professor André sugeriu que sejam seguidas as normas acadêmicas nestes casos. 110 

Já o conselheiro Moisés concordou com André, mas disse que se há a possibilidade 111 

de encaminhar recurso ao Conselho, isso deve ser feito. Ele acredita que a melhor 112 

maneira de resolver esta questão é analisar caso a caso. O professor Edson Kakuno 113 

questionou se foi feito levantamento de vagas nas turmas solicitadas, e acredita que 114 

a solução é analisar caso a caso também, dependendo da justificativa. Neste 115 

momento registro a chegada do professor Elenilson na reunião. O conselheiro 116 

Wladimir questionou se a discussão deste assunto será em bloco, e se todos estão 117 

em forma de recurso, pois se estiverem, deverão ser avaliados um a um. O 118 

conselheiro Vanderlei concorda que os pedidos devem ser analisados caso a caso. 119 

A professora Kátia e o professor Betemps concordam que alguns casos têm que ser 120 

analisados, principalmente os casos dos prováveis formandos. O representante dos 121 

discentes, conselheiro Moisés, expôs a preocupação com a possibilidade de perda 122 

de vínculo dos alunos. O conselheiro Clever sugeriu que seja feita uma classificação 123 

dos tipos de pedidos recebidos, e o professor Edson Kakuno sugeriu a formação de 124 



 

uma subcomissão para agilizar o assunto. O professor Fernando encaminhou 3 125 

propostas para encaminhamento: 1ª proposta: próximo Conselho analisa caso a 126 

caso; 2ª proposta: criar uma subcomissão para analisar caso por caso e depois 127 

submeter à aprovação do próximo Conselho e 3ª proposta: só analisar os casos dos 128 

prováveis formandos. Em regime de votação, 1ª proposta: 08 votos, 2ª proposta: 05 129 

votos, 3ª proposta: 02 votos, 01 abstenção.7) Redistribuição docente – Prof. 130 

Vandenildo dos Santos (UFOPA para Unipampa). O professor Fernando Junges 131 

leu o memorando 2467/2012, encaminhado pela Coordenação do curso de 132 

Licenciatura em Letras, onde foi informado o indeferimento do pedido de 133 

redistribuição do professor Vandenildo dos Santos, por motivo de falta de vagas na 134 

área de Língua Inglesa. Em regime de votação, o parecer indeferindo o pedido foi 135 

aprovado por unanimidade (16 votos) pelo Conselho. 8) Ciência de Projetos de 136 

Extensão – o Presidente do Conselho disponibilizou as atas nº16 e nº 17 da 137 

Comissão de Extensão, encaminhadas pelo Coordenador da Comissão, professor 138 

Estevân Oliveira para análise dos conselheiros. Após a ciência de todos, passou-se 139 

ao próximo item da pauta. 9) Atas do Conselho de Campus. Após relato do 140 

Presidente do Conselho sobre a situação das atas que necessitam de aprovação, foi 141 

proposto e aceito por todos, o seguinte encaminhamento: as referidas atas serão 142 

enviadas aos conselheiros por e-mail, e havendo sugestões de alteração, será dada 143 

ciência a todos, e estes terão trinta dias para manifestação, caso contrário, as atas 144 

serão consideradas aprovadas. 10) Relatórios de Gestão do Campus – 2012 e 145 

2011. O assunto não foi discutido por falta de quórum. 11) Assuntos Gerais. a) 146 

Memorando 19/2013/GVR enviado pelo Vice-reitor, onde foi solicitado o envio 147 

das informações relativas ao resultado das eleições para as Comissões Locais 148 

de Ensino, Pesquisa e Extensão do Campus. Este item, incluído na pauta pelo 149 

Presidente do Conselho no começo da reunião, também não foi analisado por falta 150 

de quórum. Diante disso, o Presidente do Conselho agradeceu a presença de todos 151 

encerrando a reunião, e eu, Verônica Medeiros dos Santos, Secretária Executiva, 152 

lavrei a presente ata, que, depois de lida e aprovada, vai assinada por mim, pelo 153 

Presidente Professor Fernando Junges e pelos demais presentes. 154 

 


