
                                                         
 

 
ATA Nº 46 – 46ª REUNIÃO DO CONSELHO DE CAMPUS BAGÉ DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO PAMPA 
 

Aos dezoito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e treze, às dezessete horas, na sala 1 

mil duzentos e quatro do Campus Bagé, previamente convocados, reuniram-se em caráter 2 

ordinário: o Diretor do Campus e Presidente do Conselho Fernando Junges; o Coordenador 3 

Acadêmico Paulo Fernando Marques Duarte Filho; a Coordenadora Administrativa Paloma 4 

Cardoso da Rosa; os Coordenadores de Curso Valéria Terra Crexi, Allan Seeber, Maurício 5 

Nunes Macedo de Carvalho, Alexandre Denes Arruda, Pedro Fernando Teixeira Dorneles, 6 

Taíse Simioni, Leandro Hayato Ymai, Adriana Bozzetto, Douglas Mayer Bento, a 7 

representante da Comissão de Extensão Lúcia Maria Britto Correa; a representante da 8 

Comissão de Pesquisa Ana Paula Manera; os representantes docentes Edson Massayuki 9 

Kakuno e Simone Silva Pires de Assumpção; os representantes dos técnicos administrativos 10 

Lúcia Irala Leitão e Clever Martins Leitzke e a representante discente Jael Scoto Meirelles. 11 

Constatando o quorum legal, o Presidente do Conselho de Campus, agradeceu a presença 12 

de todos os presentes e deu início à reunião. 1) Homologação dos projetos de ensino, 13 

pesquisa e extensão do Campus Bagé. O Presidente do Conselho leu o memorando 14 

172/2013, encaminhado pelo Coordenador Acadêmico, Paulo Duarte Filho, onde consta o 15 

encaminhamento de parecer referente aos projetos de Ensino cadastrados na Plataforma 16 

SIPPEE.O professor Fernando também fez a leitura da cópia da ata da reunião da Comissão 17 

de Extensão, realizada em 15/02/2013, onde foram analisados treze projetos de Extensão. 18 

Todos receberam pareceres positivos, mas os dois projetos apresentados pela professora 19 

Maria Eloá Gehlen foram aprovados mediante a exclusão dos planos de aplicação de 20 

recursos, tendo em vista a falta de aprovação prévia do financiamento especificado. Por fim, 21 

foram apresentados os memorandos 134/2013 e 166/2013, encaminhado pela Comissão de 22 

Pesquisa, dando ciência dos projetos de pesquisa cadastrados. Em regime de votação, a 23 

homologação dos projetos de ensino, pesquisa e extensão cadastrados no SIPPEE foi 24 

aprovada por unanimidade (17 votos). 2) Calendário do Conselho de Campus. Horário 25 

proposto: Sexta-feira no turno da manhã. Datas propostas: 08/02; 22/02; 08/03; 22/03; 26 

05/04; 19/04; 03/05; 17/05. O professor Fernando expôs as datas aos conselheiros. Houve 27 

concordância com relação às datas propostas, e será feita análise posterior com relação ao 28 

horário das mesmas. 3) Apresentação da nominata dos servidores para recomposição 29 



 

da Comissão de Diárias e Passagens. A conselheira Paloma da Rosa informou que foi 30 

encaminhado e-mail da Coordenação Administrativa a todos os servidores do Campus, para 31 

verificar interessados em participar da Comissão de Diárias e Passagens. Os servidores 32 

Clever Martins Leitzke, Elenilson Freitas Alves, Gabriela Silveira da Rosa, Jorge Francisco 33 

Margarites Rocha e Viviane Kanitz Gentil retornaram positivamente. Em seguida, a nominata 34 

foi submetida à apreciação do conselho, e em regime de votação, foi aprovada por 18 35 

votos favoráveis e 01 abstenção. 4) Aprovação da utilização do micro-ônibus da 36 

UNIPAMPA para viagem técnica. O professor Fernando informou que a Direção do 37 

Campus aprovou ad referendum (memorando 151/2013) a solicitação de uso de micro-38 

ônibus para visita técnica de alunos do curso de Engenharia de Alimentos, à Vinícola Miolo 39 

em Candiota, encaminhado pela professora Caroline Costa Moraes. Em regime de 40 

votação, foi aprovado com 17 favoráveis e 02 abstenções. A seguir, leu e-mail enviado pelo 41 

professor Alexandre Arruda, onde solicita meio de transporte de Bagé para Porto Alegre, 42 

para levar alunos selecionados nos projetos Ciências sem Fronteiras e Convênio 43 

CAPES/Brafitec, que realizarão testes de proficiência. No caso dos selecionados no projeto 44 

Ciências sem Fronteiras, a liberação de um carro será suficiente, pois irão três alunos mais 45 

o professor Alexandre. Já no caso do deslocamento dos alunos selecionados para o 46 

Convênio CAPES/Brafitec, serão cinco passageiros, quatro alunos e um servidor. Diante 47 

disso, o professor Fernando lembrou a todos sobre a existência da normativa da Divisão de 48 

Frota e Logística que exige número mínimo de passageiros para liberação dos veículos 49 

coletivos. A conselheira Paloma esclareceu que para disponibilização da van é necessário o 50 

número mínimo de oito passageiros (metade da lotação máxima). Após discussões e 51 

esclarecimentos, foi dado o seguinte encaminhamento: será instruído ao solicitante que 52 

entre em contato com outros campi, para verificar a existência de outros alunos que farão o 53 

teste de proficiência, assim, as viagens poderão ser organizadas em conjunto, completando 54 

a lotação mínima exigida para liberação da van. E, caso não exista esta possibilidade, será 55 

analisada a proposta de liberação de dois carros para o deslocamento. Em regime de 56 

votação, foi aprovado por unanimidade (19 votos). 5) Assuntos Gerais. O conselheiro 57 

Edson Kakuno solicitou informações sobre o andamento das obras do Campus. O professor 58 

Fernando informou que os primeiros projetos a serem executados serão o de finalização do 59 

bloco 5, finalização do bloco 3, e em seguida o de finalização dos blocos 1 e 2. Há previsão 60 

também de término do projeto das caixas d’água para todos os blocos, e análise da questão 61 

da segurança do Campus, que ficará a cargo de uma comissão local. Não havendo mais 62 

nada a ser discutido, o Presidente do Conselho agradeceu a presença de todos encerrando 63 

a reunião, e eu, Verônica Medeiros dos Santos, Secretária Executiva, lavrei a presente ata, 64 

que, depois de lida e aprovada, vai assinada por mim, pelo Presidente Fernando Junges e 65 

pelos demais presentes. 66 
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