
                                                         
 

ATA Nº 51 – 51ª REUNIÃO DO CONSELHO DE CAMPUS BAGÉ DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO PAMPA

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

trezentos e sete 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, Adriana Bozzetto, 7 

Douglas Mayer Bento, Guilherme Frederico Marranghello; a representante da Comissão de 8 

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

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

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

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

de todos os presentes e deu início à reunião, solicitando as seguintes inclusões na pauta: 13 

ciência em projetos de pesquisa; banca do concurso de Educação Musical - percussão; 14 

representante discente suplente do curso de Engenharia de Energias Renováveis e 15 

Ambiente. As inclusões foram aprovadas por unanimidade. Em seguida passou-se à pauta: 16 

1. Apreciação de atas. 1.1. Ata nº 50 do Conselho de Campus. O professor Edson 17 

Kakuno solicitou algumas correções na ata, e em seguida, em regime de votação, a Ata nº 18 

50 foi aprovada por 21 favoráveis e 01 abstenção. 1.2. Ata da reunião da Comissão de 19 

Obras e Espaço Físico (COEF), realizada em 29 de abril de 2013. O conselheiro Douglas 20 

Bento questionou ao coordenador da COEF, professor Alexandro Shafer, sobre os pedidos 21 

que encaminhou à Comissão e ainda não foram analisados. O professor Alexandro explicou 22 

que os pedidos foram recebidos, mas que uma subcomissão da COEF está trabalhando 23 

para definir os critérios de concessão. Após a definição, estes critérios serão apresentados 24 

ao Conselho, e os pedidos deverão ser analisados. O professor Fernando leu a ata 25 

explicando os pontos de pautas analisados. O professor Edson Kakuno sugeriu que seja 26 

discutida uma política de alocação de salas para todos os projetos e não somente para 27 

alguns. A professora Valéria Crexi questionou se todos os professores que conseguirem 28 

verba em projetos terão direito à sala para guardar equipamentos. O professor Alexandro 29 

informou que o Campus tem um número grande laboratórios, e que por isso sobra pouco 30 



 

espaço físico para alocação. O professor Fernando disse que a COEF está trabalhando com 31 

a possibilidade dos equipamentos serem de uso comum no Campus, e não por um curso 32 

específico. O professor Guilherme solicitou que os pedidos enviados à COEF sejam 33 

encaminhados para a Direção, e que estes sejam encaminhados ao Conselho de Campus 34 

para ciência. Encerrada a discussão, em regime de votação, as decisões tomadas pela 35 

COEF, constantes na ata da reunião realizada em 29 de abril, foram referendadas por 16 36 

votos favoráveis e 04 abstenções. Foi registrada a ausência de um conselheiro durante a 37 

votação. 2. Atos ad referendum da Direção. 2.1. Memorando 636/2013 – Solicitação de 38 

nomeação da área de Engenharia de Alimentos. O Presidente do Conselho leu o 39 

Memorando 636/2013 encaminhado à PROGESP, onde consta solicitação de nomeação do 40 

candidato segundo colocado no concurso público na área de Engenharia de Alimentos 41 

(Edital nº 140/2011), cujo resultado foi publicado no Edital nº 168/2011, em 19/12/2011. A 42 

vaga a ser preenchida refere-se à redistribuição do servidor Rodenei Ogrodowski, conforme 43 

Portaria/MEC nº 674, publicada no DOU em 25/04/2013. Em regime de votação, foi 44 

aprovado por unanimidade. 3. Coordenação pro tempore do Curso de Licenciatura em 45 

Letras: Línguas Adicionais – Inglês, Espanhol e Respectivas Literaturas. O professor 46 

Fernando leu o extrato da Ata 05/2013 da Comissão do curso de Letras, onde o professor 47 

Moacir Lopes de Camargos foi indicado coordenador substituto pro tempore, juntamente 48 

com a professora Isaphi Marlene Jardin Alvarez, que será coordenadora pro tempore do 49 

Curso de Licenciatura em Letras: Línguas Adicionais – Inglês, Espanhol e Respectivas 50 

Literaturas. A professora Taíse Simioni informou também que a professora Lúcia Maria Britto 51 

Corrêa foi indicada como coordenadora substituta do curso de Licenciatura em Letras – 52 

Português e Literaturas de Língua Portuguesa. Em regime de votação, as indicações foram 53 

aprovadas por unanimidade, condicionada à apresentação da Ata 07/2013, que comprova a 54 

indicação da professora Lúcia Maria Britto Corrêa. 4. Apreciação, em instância do 55 

Campus, de convênio. 4.1. Memorando 606/2013 – Convênio UNIPAMPA-URCAMP na 56 

área de pesquisa em carvão e afins. O professor Fernando Junges leu o memorando 57 

enviado pelo professor Sérgio Meth e seus anexos. Apresentou a minuta do convênio, 58 

mensagem eletrônica da Assessoria de Relações Institucionais e mensagem eletrônica da 59 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação, todos com referência ao convênio UNIPAMPA-URCAMP. A 60 

conselheira Carla Kipper informou que o espaço físico destinado ao projeto deverá ser 61 

disponibilizado pela URCAMP. O conselheiro Clever Leitzke disse que, neste momento, o 62 

Campus tem que se manifestar sobre a proposta de convênio e não sobre os detalhes do 63 

mesmo. Disse também, que os detalhes da proposta deverão ser discutidos pelo proponente 64 

e a Reitoria. Em regime de votação, foi aprovado o interesse do Campus em firmar o 65 

convênio UNIPAMPA-URCAMP na área de pesquisa em carvão e afins, por 19 votos 66 

favoráveis e 02 abstenções. 5. Proposta de distribuição orçamentária entre as áreas do 67 



 

Campus. A coordenadora administrativa, Paloma Rosa, iniciou sua fala lembrando a todos 68 

que 30 de novembro é a data limite para envio dos pedidos de materiais que cada curso 69 

necessitará em 2014. Ela disse que pretende verificar quanto custa uma aula prática para 70 

melhor organizar estas demandas de material. Será feito também um controle no estoque de 71 

equipamentos, para verificar o que tem disponível, antes de fazer novos pedidos para 2014. 72 

O professor Fernando informou que a proposta apresentada na planilha sobre a matriz 73 

orçamentária, enviada aos conselheiros, não é fechada, pode haver alterações, se 74 

necessário. O professor Edson Kakuno questionou sobre o recurso alocado para realização 75 

de TCC prático. A conselheira Paloma afirmou que esta é uma ideia inicial, mas que não é 76 

definitiva. O professor Sandro Camargo comentou que acha essa ideia interessante, mas 77 

acredita que hoje não há condições do Campus para investir em um fim tão específico como 78 

os TCC’s, que estes valores poderiam ser realocados em situações que beneficiem mais o 79 

coletivo. O professor Pedro Dorneles concorda com a opinião do professor Sandro, mas 80 

acha mais justo que os cursos possam gerir estes recursos, dividindo a verba entre os 81 

alunos do semestre, e não para realização específica de TCC’s. O professor Alexandre 82 

Arruda concordou com a proposta apresentada, pois acha um investimento muito importante 83 

para a formação dos alunos. O professor Guilherme Marranghello aprovou a ideia, mas acha 84 

o valor baixo. Diante da divergência nas opiniões sobre a verba destinada aos PCC’s 85 

práticos, o Presidente do Conselho sugeriu que sejam estabelecidos critérios para a 86 

alocação de recursos somente para o próximo ano. Após a discussão, o professor Fernando 87 

fez alterações na planilha e apresentou a proposta aos conselheiros, lembrando que não 88 

são valores fixos, que os valores podem ser alterados. A proposta apresentada foi a 89 

seguinte: 5% almoxarifado reagentes; 40% manutenção; 0% recurso para TCC; 48% aulas 90 

práticas e outros gastos da Coordenação Administrativa 7%. Em regime de votação, a 91 

proposta foi aprovada por 18 votos favoráveis e 01 abstenção. Foi registrada a ausência de 92 

dois conselheiros na hora da votação. O professor Fernando informou que os 93 

coordenadores de curso têm o prazo até 10 de maio para enviaram a planilha de gastos 94 

com material de consumo em aulas práticas de cada curso. 6. Ciência em Projetos de 95 

Ensino e Projetos de Pesquisa. 6.1. Projeto de Ensino: Participação dos alunos no 96 

PAMPAPET 2013 – Coordenador: Estevãn Martins Oliveira. 6.2. Projeto de Ensino: 97 

Elaboração de Material Didático de Apoio à Componente Curricular de Sistemas 98 

Elétricos de Potência Subestações, Transmissão e Distribuição – Coordenador: 99 

Carlos Guilherme da Costa Neves; 6.3. Projeto de Ensino: Visita técnica dos alunos da 100 

Engenharia Química na CGTEE/Candiota – Coordenadora: Gabriela Silveira da Rosa. 101 

6.4. Projeto de Ensino: Introdução a elementos básicos da música – Coordenadora: 102 

Adriana Bozzetto. 6.5. Projeto de Ensino: Monitoria voluntária de “Fonética e 103 

Fonologia” – Coordenadora: Taíse Simioni.  6.6. Projeto de Pesquisa: Gaseificação do 104 



 

Carvão Mineral de Candiota – Coordenadora: Ana Rosa Costa Muniz. 6.7. Ensino de 105 

Ciências na região da campanha – RS: contribuições na formação acadêmico-106 

profissional de professores de Química e Física. O professor Paulo Filho apresentou aos 107 

conselheiros os Projetos de Ensino, e o professor Fernando Junges os Projetos de 108 

Pesquisa. Foi dado ciência a todos. Em seguida, o professor Paulo informou que, com o 109 

intuito de melhorar os fluxos dos processos administrativos, os Projetos que necessitarem 110 

de utilização de veículos oficiais já serão submetidos à apreciação do Conselho. Em regime 111 

de votação, a utilização de veículos oficiais, mediante disponibilidade, pelos projetos 112 

descritos nos itens 6.1. Projeto de Ensino: Participação dos alunos no PAMPAPET 2013 e 113 

6.3. Projeto de Ensino: Visita técnica dos alunos da Engenharia Química na 114 

CGTEE/Candiota, foi aprovada por unanimidade (21 votos). 7. Solicitação de remoção da 115 

servidora Miriane Lucas Azevedo do Campus Itaqui para o Campus Bagé. O professor 116 

Paulo Filho, ex-coordenador do curso de Engenharia de Alimentos, informou que recebeu o 117 

processo nº 23100.000042/2012-60, de pedido de remoção da professora Miriane Lucas 118 

Azevedo, do Campus Itaqui para o Campus Bagé, em janeiro de 2012. Na época, o NDE do 119 

curso de Engenharia de Alimentos aceitou o pedido, mas não havia vaga disponível. O 120 

professor Paulo informou também que, diante da vacância gerada pelo desligamento da 121 

professora Elessandra da Rosa Zavarese, aprovada em concurso público na Universidade 122 

Federal de Pelotas, o NDE do curso de Engenharia de Alimentos aprovou o pedido da 123 

professora Miriane, em reunião realizada em 7 de março de 2013. Em regime de votação, 124 

o pedido de remoção foi aprovado pelo Conselho de Campus, por 15 votos favoráveis e 05 125 

abstenções. Antes da votação, registrou-se a saída do professor Guilherme Marranghello. O 126 

Presidente do Conselho informou que, com a vinda da professora Miriane para o Campus 127 

Bagé, a vaga referente à vacância da professora Elessandra ficará à disposição do Campus 128 

Itaqui. 8. Ciência: Proposta de calendário para Semana Acadêmica (26 a 31 de agosto). 129 

O professor Paulo Filho informou aos conselheiros que o representante discente na 130 

Comissão de Ensino, juntamente com membros dos diretórios acadêmicos, enviaram à 131 

coordenação acadêmica uma proposta de realização da Semana Acadêmica no período de 132 

26 a 31 de agosto. O professor informou também que estão em discussão os detalhes do 133 

formato da Semana Acadêmica. O conselheiro Clever Leitzke solicitou que durante as 134 

atividades da Semana Acadêmica não seja permitida a aplicação de provas, aulas e 135 

convocações a discentes. Em regime de votação, a sugestão de realização da Semana 136 

Acadêmica no período de 26 a 31 de agosto foi aprovada por 19 votos favoráveis e 01 137 

abstenção. 9. Perfis docentes. 9.1. Concurso docente na área de Licenciatura em 138 

Química. O professor Paulo Filho apresentou o perfil, encaminhado pela coordenação do 139 

curso de Licenciatura em Química, para vaga de Professor Efetivo. Área de conhecimento: 140 

Ensino de Química; Requisitos: Mestrado ou Doutorado em Química ou Educação ou 141 



 

Ensino de Química ou Ensino de Ciências ou Educação Científica e Tecnológica. Em 142 

regime de votação, o perfil foi aprovado por unanimidade. 9.2. Processo seletivo para 143 

professor substituto na área de Matemática. O professor Paulo Filho apresentou o perfil, 144 

encaminhado pela coordenação do curso de Licenciatura em Matemática, para duas vagas 145 

de Professor Substituto. Área de conhecimento: Matemática; Requisitos: Graduação em 146 

Matemática ou Física ou Engenharias. Em regime de votação, o perfil foi aprovado por 147 

unanimidade. 10. Bancas de Concursos docentes. 10.1. Concurso de Processamento 148 

Digital de Sinais – Edital 52/2013. O professor Fernando apresentou os nomes dos 149 

Membros da banca. Titulares: Altamiro Amadeu Susin (UFRGS), Fabricio Oliveira Ourique 150 

(UFSC) e Ana Paula Lüdtke Ferreira (UNIPAMPA). Suplentes: Milton Roberto Heinen 151 

(UNIPAMPA) e Leonardo Bidese de Pinho (UNIPAMPA). Em regime de votação, os nomes 152 

indicados foram aprovados por unanimidade. 10.2. Processo seletivo para professor 153 

substituto na área de Matemática. O professor Fernando apresentou os nomes dos 154 

membros da banca. Titulares: Margarida Maria Rodrigues Negrão (UNIPAMPA), Cristiano 155 

Peres Oliveira (UNIPAMPA) e Guilherme Goergen (UNIPAMPA). Suplentes: Leandro Hayato 156 

Ymai (UNIPAMPA) e Sonia Maria da Silva Junqueira (UNIPAMPA). Em regime de votação, 157 

os nomes indicados foram aprovados por 19 votos favoráveis e 01 abstenção. 10.3. 158 

Concurso de Educação Musical: percussão – Edital 52/2013. O professor Fernando 159 

apresentou os nomes dos membros da banca. Titulares: Eduardo Guedes Pacheco 160 

(UERGS), Adriana Bozzetto (UNIPAMPA) e Alexandre Machado Takahama (UNIPAMPA). 161 

Suplentes: Gilmar da Silva Goulart (UFSM) e Gilnara da Costa Corrêa Oliveira (UNIPAMPA). 162 

Em regime de votação, os nomes indicados foram aprovados por unanimidade. 11. 163 

Composição do NDE da Licenciatura em Matemática. O Presidente do Conselho leu o 164 

Memorando 629/2013, encaminhado pela Coordenação do curso de Licenciatura em 165 

Matemática, com a apresentação dos nomes dos professores indicados para a composição 166 

do NDE do curso: Claudia Laus Angelo, Fábio Ronei Rodrigues Padilha, Francieli Aparecida 167 

Vaz, Leandro hayato ymai, Luciana Martins Teixeira Lindner e Mauro Sérgio Góes Negrão. 168 

Em regime de votação, a composição do NDE foi aprovada por unanimidade. 12. 169 

Descredenciamento docente do Programa de Mestrado Profissional em Ensino de 170 

Ciências: 12.1. Tales Leandro Costa Martins – O professor Fernando Junges fez a leitura 171 

da Ata da Reunião do Conselho do Curso de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências, 172 

realizada em 4 de março, e também do Formulário de Solicitação de Descredenciamento 173 

Docente, da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, onde consta o pedido do professor Tales 174 

Leandro Costa Martins, por razões pessoais. O Presidente do Conselho informou a todos 175 

que, após a submissão no Conselho de Campus, o pedido será analisado pelo Conselho 176 

Universitário (CONSUNI). Em regime de votação, o pedido de desligamento do professor 177 

Tales Leandro Costa Martins do referido Programa foi aprovado por unanimidade. 13. 178 



 

Assuntos Gerais. 13.1. O discente Marcello Cruz informou ao Presidente do Conselho, que 179 

a discente Giulia Ohana de Souza Costa assumiu como suplente na comissão do curso de 180 

Engenharia de Energias Renováveis e Ambiente. Foi dada ciência aos conselheiros. Nada 181 

mais a ser tratado, o Presidente do Conselho agradeceu a presença de todos encerrando a 182 

reunião, e eu, Verônica Medeiros dos Santos, Secretária Executiva, lavrei a presente ata, 183 

que, depois de lida e aprovada, vai assinada por mim, pelo Presidente Professor Fernando 184 

Junges e pelos demais presentes. 185 
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