
                                                         
 

ATA Nº 47 – 47ª REUNIÃO DO CONSELHO DE CAMPUS BAGÉ DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PAMPA 

 

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

doze mil e cinco 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, Sandro da Silva 5 

Camargo, Allan Seeber, Maurício Nunes Macedo de Carvalho, Alexandre Denes Arruda, 6 

Pedro Fernando Teixeira Dorneles, Taíse Simioni, Leandro Hayato Ymai, Gilnara da Costa 7 

Corrêa Oliveira, Douglas Mayer Bento, Guilherme Frederico Marranghello, a representante 8 

da Comissão de Extensão Lúcia Maria Britto Correa; a representante da Comissão de 9 

Pesquisa Ana Paula Manera; o representante da Comissão de Obras e Espaço Físico 10 

Alexandro Gularte Schafer, o representante docente Simone Silva Pires de Assumpção; o 11 

representante dos técnicos administrativos Lúcia Irala Leitão e os representantes discentes 12 

Jael Scoto Meirelles e Bárbara Dambroz Rambo. Constatando o quorum legal, o Presidente 13 

do Conselho de Campus, agradeceu a presença de todos os presentes e deu início a 14 

reunião, solicitou aos membros do conselho, que em caso de impedimento, comunicar com 15 

antecedência sua ausência, para que seja convocado o suplente, destacou a presença do 16 

professor Alexandro Shafer, novo Coordenador eleito da COEF - Comissão de Obras e 17 

Espaço Físico do Campus Bagé. Fez a leitura das pautas encaminhadas na convocação, e 18 

realizou a inclusão das seguintes pautas: Utilização do micro-ônibus para visita técnica da 19 

Eng. de Alimentos (Profª. Carolina Moraes); em assuntos gerais foi incluído: Biblioteca (prof. 20 

Paulo Duarte Filho), e Coordenadores pro tempore (Mauricio de Carvalho). 1. Apreciação 21 

das atas 44, 45 e 46 - Professor Fernando Junges falou que as atas para aprovação são a 22 

45 e 46, a 44 foi incluída por equivoco. Solicitou a votação do Encaminhamento: 23 

Aprovação das atas 45 e 46. Aprovado com dezoito votos favoráveis e duas abstenções. 2. 24 

Aprovação da matriz de distribuição orçamentária (tomando como base a matriz de 25 

orçamento e custeio) para o Campus Bagé – Professor Fernando relatou a realização, na 26 

data de ontem, do fórum sobre a matriz de distribuição orçamentária, falou das modificações 27 

nos cálculos, onde, este ano será utilizado as duas matrizes, 75% da utilizada em 2012, que 28 

considerava 100% de alunos ingressantes e 90% de formandos, e 25% da nova, que 29 

considera 100% de Ingressantes e o número real de formandos nas graduações e pós-30 



 

graduações, ainda, falou dos valores que serão executados em 2013. Professor Allan 31 

Seeber falou que com este modelo de cálculo, exigirá um planejamento minucioso de 32 

expansão do Campus. Fernando falou que o fórum foi baseado na parte administrativa e 33 

que haverá um fórum para discutir a parte acadêmica do orçamento. Foi discutida a 34 

ineficiência da Planilha de Vagas. Fernando retornou a falar da distribuição orçamentária 35 

apresentando a planilha com a distribuição de todas as divisões orçamentárias do Campus. 36 

A coordenadora administrativa Paloma da Rosa falou que no fórum foi decidido uma 37 

redução no orçamento para diárias, enquanto, aumentaram os valores para serviços 38 

terceirizados e materiais de instalação dos equipamentos que estão parados, falou também, 39 

que o orçamento para equipamentos não constam nesta planilha por fazer parte de outro 40 

orçamento, o de permanentes. Falou da distribuição em parcelas do orçamento para diárias, 41 

onde a parcela posterior só é repassada após a anterior ser esgotada. Paloma falou de 42 

como será a gestão de recursos do Campus - Otimização do uso de bens permanente, 43 

centralização dos materiais de consumo e instalação de bens já adquiridos. Foi discutida a 44 

existência de equipamentos que não estão em uso e que poderiam ser compartilhados com 45 

os outros cursos. Guilherme Marranghello sugeriu que, para otimização dos equipamentos, 46 

seja formado um corredor somente de laboratórios de pesquisa, outro com os laboratórios 47 

de didática, outro com as salas de aula, e etc. Foi discutido um procedimento para uso de 48 

equipamentos, onde o uso devia ser solicitado e analisado pelo responsável ao 49 

equipamento. Paloma falou que pretende criar uma planilha com os equipamentos 50 

comprados, onde conste quem solicitou, o responsável pelo equipamento, a função do 51 

equipamento, além de outros dados técnicos. Fernando falou que o prazo para a entrega do 52 

planejamento dos cursos para 2014, será ultimo dia útil do mês de novembro de 2013. Falou 53 

ainda, do primeiro prazo, referente aos pedidos de bens de consumo coletivos, que foram 54 

antecipados aos cursos, para 08 de março, dando assim tempo para o administrativo juntar 55 

os pedidos até o prazo de ser enviado à PROPLAN, 14 de março. Foi votado o 56 

Encaminhamento: Aprovação da matriz custeio 2013. Aprovado por unanimidade, com 57 

vinte e um votos favoráveis. 3. Redistribuição da servidora Diana Paula Salomão de 58 

Freitas - Professor Fernando Junges fez a correção na pauta para: Remoção da servidora 59 

Diana Paula Salomão de Freitas - Relatou que a professora Diana de Freitas fez a 60 

solicitação de remoção do Campus Uruguaiana para o Campus Bagé, por estar atuando na 61 

CORDEG - Coordenadoria do Desenvolvimento do Ensino de Graduação, cujo, a sede está 62 

sendo transferida para o prédio da reitoria em Bagé. Professor Paulo relatou o processo de 63 

remoção da professora com aprovação na comissão de Ensino do Campus Bagé. 64 

Professora Gilnara Oliveira falou do deferimento feito pela área da educação. Professor 65 

Allan Seeber fez uma observação quanto a troca de um provável professor aprovado em 66 

concurso com doutorado, por um que possui mestrado. Foi votado o Encaminhamento: 67 



 

Aprovação da remoção da professora Diana Paula Salomão de Freitas. Aprovado por 68 

unanimidade, vinte e um votos favoráveis. 4. Assuntos Gerais - 4.1. Visita técnica – 69 

Fernando relatou o projeto encaminhado pela professora Caroline Moraes, que solicita a 70 

utilização do micro-ônibus para visita á vinícola Peruzzo no dia 05/03/2013. Foi sugerido 71 

que, os projetos contidos no plano de ensino, sejam encaminhados para aprovação da visita 72 

técnica na comissão de ensino, enquanto o agendamento do micro-ônibus fica dependendo 73 

somente da disponibilidade e posterior aprovação no Conselho de Campus. Foi votado o 74 

Encaminhamento: Aprovação do projeto condicionada a disponibilidade do micro. 75 

Aprovado por unanimidade, vinte e um votos favoráveis. 4.2. Biblioteca – Professor Paulo 76 

falou da situação da biblioteca, que sofre alagamento em dias de chuva, e fica interditada 77 

nestes períodos por risco de choque elétrico. Fernando apresentou o relatório com os 78 

problemas na biblioteca, realizado pela arquiteta Carina Hann, e o contrato firmado hoje com 79 

a Sistema Engenharia Ltda para reforma e conserto do telhado da biblioteca. Informou que 80 

os recursos foram adquiridos através da declaração de calamidade publica, feita pela 81 

reitora. Guilherme Marranghello sugeriu que se utilize um espaço com o sistema para 82 

devolução e retirada dos livros que já estão emprestados. Professora Lucia Correa solicitou 83 

que seja inserido no aviso de fechamento da biblioteca as causas, e relatou que o corredor 84 

de acesso ao bloco 4 tem goteiras e fica escuro á noite. Paulo falou, que não chovendo, vai 85 

pedir a abertura da biblioteca segunda-feira e que vai ver a possibilidade das sugestões. 4.3. 86 

Coordenadores pro tempore – Fernando relatou as vagas que estão em aberto nas 87 

Comissões de Pesquisa, Extensão e Ensino, necessitando de eleição, como na resolução 88 

não especifica em que instância devem ser eleitos, será encaminhado um pedido de parecer 89 

a Consultoria Jurídica da Unipampa, Drª Zeneida Silveira da CONJUR –. Nada mais a ser 90 

tratado, o presidente do Conselho agradeceu a presença de todos encerrando a reunião, e 91 

eu, Uhil Robson do Nascimento Antunes, lavrei a presente ata, que, depois de lida e 92 

aprovada, vai assinada por mim, pelo Presidente Professor Fernando Junges e pelos 93 

demais presentes. 94 
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