
                                                          
 

ATA Nº 50 – 50ª REUNIÃO DO CONSELHO DE CAMPUS BAGÉ DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO PAMPA 

Aos dezenove dias do mês de abril do ano de dois mil e treze, às nove horas e dez minutos, na 1 

sala mil duzentos 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 Camargo, 5 

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

Teixeira Dorneles, Taíse Simioni, Leandro Hayato Ymai, Adriana Bozzetto, Douglas Mayer 7 

Bento, Guilherme Frederico Marranghello; a representante da Comissão de Extensão Lúcia 8 

Maria Britto Correa; a representante da Comissão de Pesquisa Ana Paula Manera; os 9 

representantes docentes Edson Massayuki Kakuno e Simone Silva Pires de Assumpção; os 10 

representantes dos técnicos administrativos Lúcia Irala Leitão e Clever Martins Leitzke e a 11 

representante discente Moises Diego Deangelo (substituindo Bárbara Rambo), Jael Scoto 12 

Meirelles. Constatando o quorum legal, o Presidente do Conselho de Campus, agradeceu a 13 

presença de todos os presentes e deu início à reunião. Foi feito a leitura das pautas 14 

encaminhadas na convocação, solicitou a inclusão das pautas: 14.1. Bancas de concurso 15 

Docente – Matemática (Efetivo), 14.2. Bancas de concurso Docente - Letras (Substituto). 16 

Foi feita a votação para inclusão dos dois pontos de pautas. Aprovado por unanimidade, vinte 17 

votos favoráveis. 1. Solicitação de desligamento do Conselho da discente Bárbara 18 

Dambroz Rambo e posse do Conselheiro Moises Diego Deangelo – o professor Fernando 19 

fez um relato do pedido de desligamento do Conselho encaminhado pela discente Bárbara 20 

Dambroz Rambo. Com este desligamento, realizou a posse do suplente, agora Conselheiro 21 

Moises Diego Deangelo. 2. Apreciação da Ata nº 49 do Conselho de Campus - Fernando 22 

relatou que encaminhou a Ata nº 49 para apreciação dos conselheiros. O professor Edson 23 

Kakuno solicitou o registro de ausência com a frase: “Registra-se a ausência de um conselheiro 24 

no momento da votação”. Foi votado encaminhamento: aprovação da Ata nº 49 com a 25 

alteração solicitada. Aprovada com vinte votos a favor e duas abstenções. 3. Atos ad 26 

referendum da Direção. 3.1. Memorando 356/2013 – transporte para o projeto NAVITEC. 27 

3.2 Memorando 489/2013 – transporte para o Simpósio de Meio Ambiente da UNIPAMPA 28 

(Alexandro Gularte Schafer). 3.3. Memorando 527/2013 – transporte para o projeto LAB 29 

(Laboratório de Leitura e Produção Textual). 3.4. Memorando 523/2013 – Visita técnica à 30 



 

Usina Hidrelétrica Barra Grande (Hélvio Rech) - Fernando fez a leitura dos quatro 31 

memorandos com aprovação para transporte, salientou que os projetos foram registrados e 32 

aprovados pela Comissão de Ensino (CEB). Encaminhamento: aprovação em bloco dos 33 

quatro atos ad referendum. Aprovado por unanimidade, vinte e dois votos favoráveis. 4. 34 

Ciência em projetos de ensino. 4.1. Inserção de discentes na Monitoria de Laboratório de 35 

Química (Claudia Wollmann Carvalho). 4.2. Química Experimental e Educação Ambiental 36 

(Tales Leandro Costa Martins). 4.3. O GRANDE INQUISIDOR (peça teatral), de Fiódor 37 

Dostoiévski (Miriam Kelm) - Paulo Duarte Filho fez um relato que os projetos são apreciados 38 

por uma subcomissão que elabora um parecer para aprovação na CEB, que os aprovou, no 39 

entanto, os custos elencados com material de consumo e serviços de terceiros pessoa física, 40 

no projeto da professora Miriam Kelm serão analisados em outras instâncias do Campus. No 41 

projeto apresentado pela professora Ana Paula Lüdtke, a solicitação de diárias será analisada 42 

pela comissão de diárias do Campus. O conselheiro Edson Kakuno fez o questionamento, que 43 

caso não seja disponibilizado recurso ao projeto como será feita a avaliação do relatório final 44 

do projeto. Foi votado o encaminhamento: aprovação em bloco dos projetos citados. 45 

Aprovados por unanimidade, vinte e dois votos favoráveis. 5. Solicitações de transporte: 5.1. 46 

Projeto PIBID (Margarida Negrão) – transporte para Caçapava do Sul. 5.2. Viagem ao II 47 

Workshop-escola de informática teórica (WEIT 2013)(Ana Paula Ferreira) – transporte 48 

para Rio Grande – Paulo Duarte Filho fez um relato dos projetos, falou que o primeiro já 49 

ocorreu o segundo ainda ocorrerá. Após ser informado que o projeto PIBID não utilizou 50 

transporte da UNIPAMPA, foi retirado de pauta. Foi votado o encaminhamento: aprovação do 51 

transporte para a Viagem ao II Workshop-escola de informática teórica. Aprovado por 52 

unanimidade, vinte e dois votos favoráveis. 6. Aprovação de perfil docente para a área de 53 

Engenharia Química – Paulo Duarte Filho fez um relato do perfil docente para a área de 54 

Engenharia Química; Requisitos: Graduação em Engenharia Química; Programa: 1. 55 

Termodinâmica Química, 2. Engenharia de Reações Químicas, 3. Operações Unitárias da 56 

Indústria Química, 4. Mecânica dos Fluidos Aplicados, 5. Ciências dos Materiais, 6. Simulação 57 

e Controle de Processos, 7. Engenharia de Meio Ambiente. Paulo informou que retirou o 58 

“desejável doutorado em Engenharia Química”, para ficar de acordo com a nova orientação do 59 

MEC. Foi votado o encaminhamento: aprovação do perfil apresentado. Aprovado por 60 

unanimidade, vinte e dois votos favoráveis. 7. Solicitações de afastamento do país: 7.1. 61 

Memorando 526/20130 - Afastamento do país para participação em evento da servidora 62 

Taíse Simioni. 7.2. Memorando 543/20130 - Afastamento do país para participação em 63 

evento do servidor Moacir Lopes de Camargos - Fernando fez a leitura dos memorandos: 64 

526/2013 encaminhado pela professora Taíse Simioni, e 543/2013 encaminhado pelo professor 65 

Moacir Lopes de Camargos, ambos solicitando afastamento para participar de evento em 66 

Montreal no Canadá entre os dias 16 e 24 de maio. Fernando salientou que foi feito o check list 67 

dos requisitos, faltando somente a aprovação no Conselho. Foi votado o encaminhamento: 68 



 

aprovação em bloco dos afastamentos dos professores Taíse Simioni e Moacir Lopes de 69 

Camargos. Aprovado por unanimidade, vinte e dois votos favoráveis. 8. Ciência dos prazos 70 

para envio dos PPC´s - Paulo fez um relato do memorando 09/2013 encaminhado pela 71 

PROGRAD sobre análise de propostas de alteração de PPC, falou que os prazos não ficaram 72 

claros, e que os professores estão trabalhando com o prazo de 31 de maio, Paulo apresentou o 73 

fluxo necessário para aprovação do PPC, e salientou que para a análise será obdecido a 74 

ordem de envio dos PPC’s, e pediu que encaminhem no prazo de 31 de maio para que não 75 

tenham o risco de não ser implementado em 2014. 9. Ciência da nominata da Comissão 76 

Local de Formatura do Campus Bagé - Paulo relatou o memorando 464/2013 encaminhado 77 

a PROGRAD informando a Comissão Local de Formatura do Campus Bagé, conforme 78 

Resolução nº 2 do CONSUNI. Paulo solicitou que os cursos com intenção de ofertar disciplinas 79 

no período especial que comuniquem a coordenação acadêmica. 10. Concessão de horários 80 

especiais: 10.1. Sandra Dutra Piovesan. 10.2. Érico Marcelo Hoff do Amaral. 10.3. Carlos 81 

Guilherme da Costa Neves - Paulo fez um relato dos três pedidos de horário especial, e 82 

informou que o pedido da professora Sandra Dutra Piovesan é para realizar doutorado. Paulo 83 

apresentou uma tabela feita pela subcomissão de afastamentos da Comissão de Ensino (CEB) 84 

onde consta solicitante, motivo, período de concessão, forma de compensação e 85 

documentação. Informou que no caso da professora Sandra e do professor Érico, foi solicitado 86 

o período exato do afastamento (mês de início e mês de término). No caso do professor Carlos 87 

Guilherme foi informado que o aceite no pós-doutorado necessita de concordância da 88 

UNIPAMPA, invertendo o fluxo recorrente, com a apresentação do atestado de matricula após a 89 

aprovação. Paulo informou que os três pedidos foram aprovados na CEB. Foi votado 90 

encaminhamento: aprovação em bloco dos pedidos de concessão de horário especial. 91 

Aprovado por unanimidade, vinte e dois votos favoráveis. 11. Pedidos de redistribuição. 11.1. 92 

Processo 23100.000675/2013-59 - Redistribuição de Catarina de Fátima da Silva – 93 

Professor Fernando Junges fez um relato do processo de redistribuição da Catarina de Fátima 94 

da Silva. Informou que foi solicitado análise de interesse do Campus com parecer analítico 95 

examinado pelo Conselho de Campus que consubstancie a justificativa da decisão. Fernando 96 

informou que, se aprovado, após a reunião irá encaminhar o parecer analítico aos conselheiros 97 

para análise, será dado um dia para manifestos, e, se não houver manifestação o parecer será 98 

encaminhado à Reitoria. Foi votado o encaminhamento: aprovação do pedido de 99 

redistribuição da Catarina de Fátima da Silva. Aprovado por unanimidade, vinte votos a favor. 100 

Foi registrada uma ausência no momento da votação. 12. Aprovação do Núcleo Docente 101 

Estruturante (NDE) do Curso de Licenciatura em Química - Fernando fez a leitura do 102 

Memorando 531/2013 encaminhado pelo professor Douglas Bento informando a composição 103 

do Núcleo Docente Estruturante do curso de Licenciatura em Química. Professor Vanderlei 104 

Eckhardt salientou que o NDE de curso é consultivo e não deliberativo, sendo assim, somente 105 

devem ser trazidos ao Conselho as deliberações das Comissões de Curso. Foi votado o 106 



 

encaminhamento: aprovação da composição do NDE do Curso de Licenciatura em Química. 107 

Aprovado por unanimidade, 22 votos favoráveis. Registrou-se a ausência de um conselheiro no 108 

momento da votação. 13. Aprovação, em instância de Campus, de convênios. 13.1. Entre a 109 

Fundação Universidade Federal do Pampa - UNIPAMPA e Instituto Federal Sul-Rio-110 

Grandense - IFSul, objetivando limpeza da área de campo do Campus Bagé -  13.2. Entre 111 

a Fundação Universidade Federal do Pampa - UNIPAMPA e Prefeitura Municipal de Bagé, 112 

objetivando limpeza da área de campo do Campus Bagé - Paloma da Rosa fez um relato 113 

dos Convênios a serem firmados entre: UNIPAMPA e Instituto Federal, e UNIPAMPA e 114 

Prefeitura de Bagé, ambos objetivando a limpeza da área de campo do Campus Bagé. Falou 115 

que a razão de ser feito dois convênios é porque o IFSul somente irá ceder o maquinário e 116 

exige que seja operado por pessoal especializado, enquanto, a prefeitura cederá a mão de 117 

obra. Informa, ainda, que trator tem que ser deslocado até o Campus com escolta de um 118 

veículo e que o combustível para esta operação somente poderá ser pago pela UNIPAMPA 119 

após ser firmado o convênio. Professor Fernando informou que nos contratos apresentados 120 

falta somente preencher os dados das instituições, mas, trouxe a cláusulas para serem 121 

analisadas pelo Conselho. Foi votado o encaminhamento: aprovação do convênio com o 122 

IFSul e do convênio com a Prefeitura. Aprovado por unanimidade com vinte e um votos a favor. 123 

14. Assuntos Gerais. 14.1. Bancas de concurso Docente – Matemática (Efetivo) - 124 

Fernando fez a leitura do Memorando 591/2013 encaminhado pelo professor Leandro Ymai 125 

informando a Banca examinadora – Edital Nº 52/2013 – Área Matemática: Titulares – Evandro 126 

Manica, Osmar Guiani e Mauro Sérgio Negrão; Suplentes – Leandro Hayato Ymai e Arlei 127 

Prestes Tonel. Professor Pedro Dornelles manifestou sua posição favorável em haver um 128 

membro externo na banca. Vanderlei Eckhardt falou da dificuldade de conseguir um membro 129 

externo para bancas de concurso em Bagé devido a dificuldade no deslocamento. Fernando 130 

informou que a orientação é de haver pelo menos um titular externo na banca. Foi votado o 131 

encaminhamento: aprovação da banca, porém será consultado sobre a necessidade de 132 

inclusão de um titular e um suplente externo. Aprovado com dezoito votos favoráveis e três 133 

abstenções. Registrou-se a ausência de um conselheiro no momento da votação. 14.2. Bancas 134 

de concurso Docente - Letras (Substituto) – Fernando informou que para professor 135 

substituto não é necessário membro externo, e apresentou a composição da banca 136 

encaminhada pela professora Taíse Simione. Titulares: Sara dos Santos Mota, Isaphi Marlene 137 

Jardim Alvarez, Eduardo Dutra; Suplentes: Maria do Socorro de Almeida Farias Marques, 138 

Moacir Lopes de Camargos. Encaminhamento: aprovação da banca de concurso Docente - 139 

Letras (Substituto). Aprovado por unanimidade, dezoito votos favoráveis e três abstenções. 140 

Registrou-se a ausência de um conselheiro no momento da votação. Nada mais a ser tratado, 141 

o Presidente do Conselho agradeceu a presença de todos encerrando a reunião, e eu, Uhil 142 

Robson do N. Antunes, lavrei a presente ata, que, depois de lida e aprovada, vai assinada por 143 

mim, pelo Presidente Professor Fernando Junges e pelos demais presentes. 144 
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