
                                                         
 

ATA Nº 52 – 52ª REUNIÃO DO CONSELHO DE CAMPUS BAGÉ DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO PAMPA

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

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 5 

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

Pedro Fernando Teixeira Dorneles, Isaphi Marlene Jardim Alvarez (substituta), Leandro 7 

Hayato Ymai, Gilnara da Costa Corrêa Oliveira (substituta), Douglas Mayer Bento, 8 

Guilherme Frederico Marranghello; a representante da Comissão de Extensão Lúcia Maria 9 

Britto Correa; a representante da Comissão de Pesquisa Ana Paula Manera; os 10 

representantes docentes Edson Massayuki Kakuno e Simone Silva Pires de Assumpção; os 11 

representantes dos técnicos administrativos Lúcia Irala Leitão e Clever Martins Leitzke e os 12 

representantes discentes Jael Scoto Meirelles e Moisés Diego Deangelo. Constatando o 13 

quorum legal, o Presidente do Conselho de Campus, agradeceu a presença de todos os 14 

presentes e deu início à reunião, apresentando os pedidos de inclusão de pauta solicitados 15 

pelo professor Paulo Filho: oferta de período especial, e pelo professor Guilherme 16 

Marranghello: pedido de diárias. Em seguida passou-se á apreciação do item 1 da pauta. 17 

1. Discussão sobre a inclusão de novos conselheiros. 1.1. Coordenadora do curso de 18 

Licenciatura em Letras: Línguas Adicionais – Inglês, Espanhol e Respectivas 19 

Literaturas. O Presidente do Conselho falou sobre a criação do curso e sobre a 20 

necessidade de representação da coordenação do curso no Conselho de Campus. Na 21 

ausência de manifestações, em regime de votação, foi aprovada por unanimidade a 22 

inclusão da coordenação do curso de Licenciatura em Letras: Línguas Adicionais – Inglês, 23 

Espanhol e Respectivas Literaturas no Conselho de Campus, tendo como representante pro 24 

tempore a professora Isaphi Marlene Jardim Alvarez. 1.2. Coordenador da Comissão de 25 

Obras e Espaço Físico (COEF). O professor Fernando Junges falou sobre a dúvida que 26 

surgiu com relação à inclusão da representação da COEF no Conselho de Campus. Ele 27 

esclareceu que a presença do atual coordenador da COEF, professor Alexandro Shafer, em 28 

algumas reuniões do Conselho, se deu pelo fato de o ex-coordenador, professor Estevãn 29 

Oliveira, ter atuado como membro do Conselho até janeiro de 2013. A dúvida foi gerada pelo 30 



 

fato de o professor Estevãn ter sido membro do Conselho como representante da Comissão 31 

de Extensão e paralelamente ter contribuído nas discussões sobre assuntos ligados à 32 

COEF. Diante disso, o professor Fernando apresentou uma planilha com a situação atual 33 

das cadeiras representativas do Conselho de Campus, e mais duas simulações com as 34 

situações novas – Coordenação da Licenciatura em Letras: Línguas Adicionais – Inglês, 35 

Espanhol e Respectivas Literaturas e Coordenação da COEF. Aberta a discussão, o 36 

professor Sandro Camargo questionou sobre a possibilidade de invalidação das reuniões 37 

que o professor Alexandro Shafer participou, caso não seja adequada a inclusão da 38 

representação da COEF no Conselho. O professor Fernando se comprometeu a verificar 39 

junto à Consultoria Jurídica a questão legal para este impasse. O professor Maurício 40 

Carvalho questionou sobre como serão avaliados os novos pedidos de representação de 41 

outras comissões, pois, caso seja efetivada a inclusão desta Comissão no Conselho, será 42 

aberto precedente para outras solicitações. O professor Guilherme disse que já foi aberto 43 

precedente com a inclusão da representação da Especialização lato sensu. A professora 44 

Simone de Assumpção sugeriu que se tenha um acento para representação de todas as 45 

comissões. O professor Guilherme Marranghello discordou e disse que o Presidente do 46 

Conselho pode solicitar esclarecimentos das comissões quando houver assuntos 47 

relacionados na pauta, sem a necessidade que estes sejam membros efetivos do Conselho. 48 

O professor Edson Kakuno se manifestou dizendo que todas possíveis mudanças no 49 

Conselho devem ser analisadas juntamente com as questões relativas à alteração do 50 

regimento, em discussão com a comunidade acadêmica, não somente no Conselho de 51 

Campus. Pela importância dos assuntos debatidos na COEF, o professor Fernando e o 52 

representante discente Moisés Deangelo veem como essencial esta representação; já o 53 

professor Sandro acredita que a presença da COEF pode ser solicitada quando necessário, 54 

mas não como cadeira fixa. O conselheiro Moisés disse que além da inclusão da COEF, 55 

deveriam ser ampliadas as representações de técnicos e discentes. A professora Simone 56 

propôs a retirada da representação da Especialização lato sensu, e também que novas 57 

discussões sobre alterações sejam analisadas juntamente com a alteração do regimento. 58 

Após a discussão, o professor Fernando sugeriu que a votação fosse dividida em dois 59 

momentos, primeiramente seria votada a permanência da representação da Especialização 60 

lato sensu e num segundo momento a inclusão da representação da COEF. Em seguida, o 61 

professor Fernando adequou as planilhas com as propostas de alterações das 62 

representações e passou à votação. Proposta 1: manter a representação da Especialização 63 

lato sensu. Proposta 2: retirar a representação da Especialização lato sensu. Em regime de 64 

votação, a proposta de manter a representação da Especialização lato sensu recebeu 03 65 

votos favoráveis, 14 votos contrários e foram registradas 05 abstenções. Proposta 1: incluir 66 

a representação da COEF. Proposta 2: Não incluir a representação da COEF. Em regime de 67 



 

votação, a inclusão da representação da COEF recebeu 02 votos favoráveis, 15 votos 68 

contrários e foram registradas 04 abstenções. 2. Apreciação de ata. 2.1. Ata nº 51 do 69 

Conselho de Campus. Na ausência de manifestações, em regime de votação, a Ata nº 51 70 

foi aprovada por 20 votos favoráveis e 02 abstenções. 3. Atos ad referendum da Direção. 71 

3.1. Mem. 724/2013 – Homologação do concurso para professor substituto, Língua 72 

Espanhola. 3.2. Mem. 725/2013 - Homologação de projetos de pesquisa. 3.3. Mem. 73 

755/2013 - Homologação de projetos de pesquisa. O professor Fernando apresentou os 74 

três memorandos aos conselheiros e, em regime de votação em bloco, os itens 3.1, 3.2 e 75 

3.3 foram aprovados por unanimidade. 4. Mem. 679/2013 – Banca concurso para 76 

professor efetivo, Educação Musical: flauta doce. O professor Fernando leu o Mem. 77 

679/2013 e apresentou os nomes dos Membros da banca. Titulares: Maria Guiomar de C. 78 

Ribas (UFPB), Maria Cecília de Araújo Torres (IPA) e Alexandre Takahama (UNIPAMPA).  79 

Suplentes: Guilherme Garbosa (UFSM) e Adriana Bozzetto (UNIPAMPA). Em regime de 80 

votação, os nomes indicados foram aprovados por unanimidade. 5. Mem. 747/2013 – 81 

Comissão Interna de Segurança e Saúde. A Coordenadora Administrativa, Paloma Rosa, 82 

fez breve relato sobre o assunto e informou a todos da existência de um grupo de servidores 83 

que se dispôs a participar da Comissão Interna de Segurança e Saúde. Este grupo já se 84 

reuniu algumas vezes, e solicitou a formalização desta Comissão. Paloma explicou que será 85 

uma comissão consultiva e que já foi elaborado um regimento pelo TAE Renato Santa 86 

Helena. A solicitação é que o Conselho analise a criação da Comissão, que conta com 87 

servidores Andréa Pereira, Caroline Moraes, Cristiano Ferreira, Laura Cunha, Lúcia Irala, 88 

Luciano Almeida, Marcelo Silva, Nilo Zommernann, Renato Santa Helena, Rui Morais, 89 

Vanessa Rosseto e Paloma Rosa, e também o regimento proposto. Em regime de votação, 90 

o Conselho aprovou por unanimidade a criação da Comissão Interna de Segurança e 91 

Saúde, composta pelos nomes acima apresentados. O regimento proposto será revisado e 92 

serão incluídos alguns apontamentos propostos pela conselheira Simone de Assumpção.   93 

6. Concessão de horário especial professor Ivonir Petrarca dos Santos e a TAE 94 

Adriane Hirdes. O professor Paulo Filho falou que os dois pedidos já foram aprovados pela 95 

Comissão de Ensino e fez breve relato de cada um dos pedidos. O professor Ivonir dos 96 

Santos solicitou oito horas semanais (sextas-feiras do segundo semestre de 2012). Motivo 97 

do pedido: realizar atividades no curso de Doutorado em Ciência e Tecnologia Agroindustrial 98 

na UFPel – Pelotas. Formas de compensação apresentadas: duas horas adicionais por dia. 99 

A TAE Adriane Hirdes, que trabalha no laboratório de química, solicitou dezesseis horas 100 

semanais durante o período de um ano. Motivo do pedido: realizar atividades do Mestrado 101 

Profissional em Ensino de Ciências - UNIPAMPA/Bagé. Formas de compensação 102 

apresentadas: Participação nos projetos: Pesquisa: Desenvolvimento de um sistema de 103 

aquisição automática de dados utilizando redes de sensores digitais para o ensino de 104 



 

ciências; Extensão: A comunidade do bairro Ivo Ferronato, na cidade de Bagé, no RS, como 105 

agente na proteção de suas nascentes de cursos. Após a apresentação dos casos houve 106 

breve discussão sobre a necessidade de critérios para análise destes pedidos de concessão 107 

de horário especial, e a conselheira Paloma Rosa sugeriu a criação de uma subcomissão 108 

para definir estes critérios. Em regime de votação, os dois pedidos foram aprovados por 19 109 

votos favoráveis e 03 abstenções. 7. Ciência de Projeto de Ensino com pedido de 110 

transporte para visita técnica. O professor Paulo Filho solicitou a inclusão deste item de 111 

pauta, e apresentou o Projeto: Transporte dos alunos da ISA Estudantil Gaúcha até a 112 

Petrobras Refap – Canoas, do professor Alexandre Denes Arruda. O professor Alexandre 113 

explicou os detalhes da viagem, e, diante da ausência de questionamentos, em regime de 114 

votação, foi dada ciência do projeto aos conselheiros, e o pedido de transporte para visita 115 

técnica foi aprovado por unanimidade. 8. Assuntos Gerais. 8.1. Oferta de período 116 

especial. O professor Paulo Filho informou que este assunto já passou pela Comissão de 117 

Ensino, e ficou definido que será atribuição dos cursos o mapeamento sobre cronograma, 118 

demanda de alunos, professores, disciplinas e carga horária. Após ser feito este 119 

levantamento, os dados deverão ser enviados à Secretaria Acadêmica para providências. 120 

8.2. Pedido de diárias. O professor Guilherme Marranghello fez breve relato sobre o pedido 121 

de diárias referente á viagem a São Paulo, com o intuito de buscar um equipamento e 122 

também receber o treinamento específico, o qual foi encaminhado à Direção do Campus 123 

para análise. A viagem foi realizada antes da criação da Comissão de Diárias e Passagens, 124 

e ele ainda não recebeu resposta ao pedido. O Diretor do Campus, professor Fernando 125 

Junges, disse que a demora na liberação das diárias ao professor foi porque na época do 126 

pedido, a equipe diretiva estava viabilizando a instalação da referida Comissão, para serem 127 

definidos os critérios de concessão de diárias. Mesmo diante da instalação da Comissão, o 128 

Diretor sugeriu que o professor Guilherme faça novamente o encaminhamento deste pedido, 129 

mas que o Conselho autorize o pagamento das diárias, pois se trata se um caso 130 

excepcional. O Conselho acatou a sugestão do Diretor. Nada mais a ser tratado, o 131 

Presidente do Conselho agradeceu a presença de todos encerrando a reunião, e eu, 132 

Verônica Medeiros dos Santos, Secretária Executiva, lavrei a presente ata, que, depois de 133 

lida e aprovada, vai assinada por mim, pelo Presidente Professor Fernando Junges e pelos 134 

demais presentes. 135 
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