
                                                         
 

ATA Nº 54 – 54ª REUNIÃO DO CONSELHO DE CAMPUS BAGÉ DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO PAMPA

Aos catorze dias do mês de junho do ano de dois mil e treze, às oito horas e trinta minutos, 1 

na sala dois mil duzentos e sete do Campus Bagé, previamente convocados, reuniram-se 2 

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

Coordenador Acadêmico Paulo Fernando Marques Duarte Filho; a Coordenadora 4 

Administrativa Paloma Cardoso da Rosa; os Coordenadores de Curso Tânia Regina Souza 5 

(substituta), André Gündel (substituto), Fabiana Giovani (substituta), Valesca Brasil Irala 6 

(substituta), Claudia Wolmann Carvalho (substituta), Guilherme Frederico Marranghello; a 7 

representante da Comissão de Pesquisa Ana Paula Manera; a representante docente 8 

Simone Silva Pires de Assumpção e os representantes dos técnicos administrativos Lúcia 9 

Irala Leitão e Clever Martins Leitzke. Constatando o quorum legal, o Presidente do Conselho 10 

de Campus, agradeceu a presença de todos os presentes e deu início à reunião, 11 

apresentando os pedidos de inclusão de pauta solicitados pelo professor Paulo Filho: 12 

alteração do calendário de entrega dos PPc's; trotes, aula inaugural e acolhida. A 13 

professora Ana Paula Manera também solicitou uma inclusão: editais de bolsas. Em 14 

seguida passou-se á apreciação do item 1 da pauta. 1. Apreciação de Atas. 1.1. Atas 52 e 15 

53 do Conselho de Campus. A professora Simone de Assumpção sugeriu algumas 16 

alterações na Ata 53, e, na ausência de outras manifestações, em regime de votação, as 17 

Atas 52 e 53 foram aprovadas por 10 votos favoráveis e 02 abstenções. 2. Atos ad 18 

referendum da Direção. 2.1. Mem 861/2013 – aproveitamento de candidato na área de 19 

Matemática. O professor Paulo Filho leu o memorando e informou que, por solicitação da 20 

coordenação do curso de Matemática, foi autorizada a contratação do segundo colocado no 21 

concurso realizado no Campus Alegrete (Edital nº 21/2013), para suprir a vaga gerada pela 22 

rescisão do contrato do professor Max Gonçalves. 2.2. Mem 892/2013 – homologação de 23 

concurso para Professor Auxiliar na área de Matemática. O professor Fernando Junges 24 

leu o memorando e o parecer da comissão examinadora, que teve como único aprovado o 25 

candidato Anderson Luís Jeske Bihain. 2.3. Mem 782/2013 – transporte para visita 26 

técnica à Orquestra de Sopros de Novo Hamburgo. O professor Fernando leu o 27 

memorando de solicitação de transporte, encaminhado pelo professor Alexandre Takahama, 28 

que teve como objetivo levar os alunos do curso de Música para visita técnica à Orquestra 29 

de Sopros de Novo Hamburgo. 2.4. Mem 789/2013 – transporte para participação no 22º 30 



 

Congresso Estadual dos Estudantes Universitários da UEE/RS. A conselheira Paloma 31 

Rosa informou a todos que a viagem não foi realizada. 2.5. Mem 867/2013 – transporte 32 

para bolsistas do PIBID para o III Seminário Institucional do PIBID Univates e I 33 

Simpósio Nacional sobre Docência na Educação Básica. O professor Fernando leu o 34 

memorando de solicitação de transporte, encaminhado pela professora Zila Rêgo, que teve 35 

como objetivo levar 26 bolsistas do PIBID no III Seminário Institucional do PIBID Univates e I 36 

Simpósio Nacional sobre Docência na Educação Básica. Após relato sobre os itens 37 

descritos acima, em regime de votação em bloco, os itens 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5 foram 38 

aprovados por unanimidade (12 votos). 3. Ciência do afastamento do país do Prof. 39 

Cláudio Albano. O professor Fernando fez a leitura dos documentos encaminhados pelo 40 

professor Cláudio Albano, e informou a todos que ele está em período de afastamento total 41 

para doutorado, por isso somente deu ciência aos conselheiros, sem necessidade de 42 

aprovação. 4. Solicitação de redistribuição de servidores. 4.1. Jonas Maziero. O 43 

professor Paulo Filho leu carta de intenção de redistribuição para a UFSM, e disponibilizou o 44 

processo para análise dos conselheiros. Também informou a todos que as ofertas de 45 

disciplinas do curso de Licenciatura em Física já foram organizadas considerando a 46 

efetivação da redistribuição do professor Jonas. Após algumas considerações, ficou 47 

acordado que o professor Fernando fará o parecer analítico para este pedido e submeterá à 48 

apreciação dos demais conselheiros. Já para os pedidos futuros, o parecer será elaborado 49 

por uma comissão específica, e somente após será submetido à apreciação do Conselho de 50 

Campus. Em regime de votação, o encaminhamento foi aprovado por unanimidade. 4.2. 51 

Liane Nascimento dos Santos. 4.3. Rita Ávila. Neste momento registramos a chegada da 52 

conselheira Lúcia Leitão. O professor Paulo Filho explicou que as duas servidoras 53 

solicitaram autorização para participar do processo de seleção para redistribuição, aberto 54 

pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense (IFC), motivadas pelo 55 

interesse particular e familiar. Ele apresentou aos conselheiros os documentos e formulários 56 

referentes aos pedidos, e explicou que as servidoras precisam desta aprovação para poder 57 

participar da referida seleção. Em regime de votação em bloco, justificada pela 58 

semelhança entre os processos, estes foram aprovados por unanimidade (13 votos). 5. 59 

Ciência em projetos de ensino: 5.1. Projeto: Criação de material didático para 60 

atividades semipresenciais da área de Arquitetura de Computadores - Coordenador: 61 

Sandro da Silva Camargo. 5.2. Projeto: PIBID Letras Português – edital 2009 – 62 

Coordenador: Fabiana Giovani. 5.3. Projeto: PIBID – Subprojeto Letras – 63 

Coordenadora: Isaphi Alvarez. Foi dada ciência dos projetos aos conselheiros. 6. 64 

Credenciamento da docente Gabriela Silveira da Rosa no PPEng. O professor Fernando 65 

Junges leu o Memorando 766/2013 enviado pela professora Gabriela Silveira da Rosa, 66 

solicitando autorização para participar como docente permanente no Programa de Pós-67 



 

Graduação em Engenharias da UNIPAMPA (PPEng), e também a Ata nº 04 do Conselho do 68 

PPEng onde consta a aprovação do credenciamento da referida professora como docente 69 

permanente do Programa. A professora Simone de Assumpção questionou sobre os custos 70 

necessários para deslocamento da professora para Alegrete. O professor Fernando 71 

informou que a Pró-Reitoria de Pós-Graduação está custeando estas despesas. Em regime 72 

de votação, o pedido de credenciamento foi aprovado por unanimidade (12 votos). Foi 73 

registrada a ausência de um conselheiro durante a votação. 7. Ciência da Resolução no 74 

55/2013 do CONSUNI e do formulário para abertura de novos concursos docentes. O 75 

professor Fernando deu ciência aos conselheiros sobre alterações do texto da Resolução nº 76 

55/2013. Apresentou também o novo formulário de perfil com a inclusão de novos critérios. 77 

8. Assuntos Gerais. 8.1. Bolsas. A professora Ana Paula Manera informou a todos que os 78 

editais de bolsas FAPERGS E CNPQ estão com inscrições abertas. 8.2. PPC’s. O professor 79 

Paulo Filho comunicou aos coordenadores de curso que foi solicitada a ampliação do prazo 80 

para análise dos PPC’s à CORDEG. A nova data para término das análises será dia 8 de 81 

julho. 8.3. Trotes. O professor Paulo informou que, juntamente com o NUDE, emitirá um 82 

comunicado sobre a proibição dos trotes e, caso seja identificado alguma atividade, os 83 

alunos serão punidos com advertência. Os casos que houver proposta de trote educativo ou 84 

com ações voltadas para caridade serão recebidas e analisadas. 8.4. Aula Inaugural e 85 

acolhida. O professor Paulo informou que as aulas inaugurais já podem ser organizadas 86 

pelos cursos, e a acolhida do semestre 2013/1 já está sendo pensada pela equipe diretiva 87 

do Campus. Nada mais a ser tratado, o Presidente do Conselho agradeceu a presença de 88 

todos encerrando a reunião, e eu, Verônica Medeiros dos Santos, Secretária Executiva, 89 

lavrei a presente ata, que, depois de lida e aprovada, vai assinada por mim, pelo Presidente 90 

Professor Fernando Junges e pelos demais presentes. 91 
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