
                                                         
 

ATA Nº 55 – 55ª REUNIÃO DO CONSELHO DE CAMPUS BAGÉ DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO PAMPA

Aos cinco dias do mês de julho 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 em exercício do Campus Paulo Fernando Marques Duarte Filho; a 3 

Coordenadora Administrativa Paloma Cardoso da Rosa; os Coordenadores de Curso Valéria 4 

Terra Crexi, Sandro da Silva Camargo, Allan Seeber, Maurício Nunes Macedo de Carvalho, 5 

Alexandre Denes Arruda, Pedro Fernando Teixeira Dorneles, Taíse Simioni, Isaphi Marlene 6 

Jardim Alvarez, Leandro Hayato Ymai, Adriana Bozzetto, Douglas Mayer Bento, Guilherme 7 

Frederico Marranghello; a representante da Comissão de Extensão Lúcia Maria Britto 8 

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

docentes Edson Massayuki Kakuno e Simone Silva Pires de Assumpção; a representante 10 

dos técnicos administrativos Lúcia Irala Leitão e a representante discente Jael Scoto 11 

Meirelles. Constatando o quorum legal, o professor Paulo Filho agradeceu a presença de 12 

todos os presentes e deu início à reunião, apresentando os pedidos de inclusão de pauta: 13 

ciência em projetos de extensão; perfil docente do curso de Música e Comissão Local 14 

de Concursos. Em seguida passou-se á apreciação do item 1 da pauta. 1. Apreciação de 15 

Atas. 1.1. Ata 54 do Conselho de Campus. Na ausência de manifestações, em regime de 16 

votação, a Ata 54 foi aprovada por 15 votos favoráveis e 03 abstenções. 2. Atos ad 17 

referendum da Direção. 2.1. Mem 1086/2013 – transporte para o Pampastok. 2.2. Mem 18 

1107/2013 – projetos de pesquisa. 2.3. Mem 1120/2013 – afastamento do país de Moacir 19 

Lopes de Camargos. 2.4. Mem 1133/2013 – homologação concurso Música: flauta 20 

doce. Neste momento registrou-se a chegada dos conselheiros Adriana Bozzetto e Maurício 21 

Nunes Macedo de Carvalho. O professor Paulo Filho apresentou a documentação referente 22 

aos quatro itens do ponto 2, e em regime de votação em bloco, foram aprovados por 23 

unanimidade (20 votos). 3. Calendário de reuniões do Conselho de Campus 2013. O 24 

professor Paulo apresentou o calendário proposto que, em regime de votação, foi aprovado 25 

por unanimidade (20 votos), e será publicado no site do Campus. 4. Qualidade da água no 26 

Campus. O professor Paulo informou que a professora Caroline Moraes encaminhou e-mail 27 

para a Direção do Campus, onde relatou os recorrentes problemas enfrentados com relação 28 

a danos permanentes em equipamentos, causados pela má qualidade da água, no 29 

Laboratório de Microbiologia e Toxicologia de Alimentos. A conselheira Ana Paula explicou 30 



 

sobre os aparelhos destiladores, que têm vida útil muito curta no Campus, devido a este 31 

problema, e questionou sobre o que está sendo feito com relação a isso. A coordenadora 32 

administrativa Paloma Rosa explicou que a equipe da PROPLAN está trabalhando na 33 

conclusão dos blocos 3 e 5, além da construção das caixas d’água. A previsão é que estas 34 

obras sejam licitadas até outubro. O professor Edson Kakuno questionou se a água utilizada 35 

no Campus é potável. A conselheira Paloma confirmou que a água é potável, mas que 36 

contém substâncias que prejudicam o funcionamento de alguns equipamentos. O professor 37 

Edson sugeriu que seja feito um sistema de captação da água da chuva, como medida 38 

paliativa. Após discussão e esclarecimentos sobre o assunto, ficou definido e seguinte 39 

encaminhamento: a conselheira Paloma Rosa fará consulta à Comissão de Obras e Espaço 40 

Físico (COEF) sobre a possibilidade de criar um sistema de captação da água da chuva. 5. 41 

Aprovação de perfis docentes. 5.1. Química (efetivo e substituto). O professor Paulo 42 

apresentou o formulário com o perfil para professor efetivo, conforme dados que seguem: 43 

Área de conhecimento: Ensino de Química. Requisitos: Mestrado ou Doutorado em Química 44 

ou Educação ou Ensino de Química ou Ensino de Ciências ou Educação Científica e 45 

Tecnológica. Pesos dos critérios da Prova Escrita: 1. Emprego de conceito – peso 3; 2. 46 

Utilização de técnicas e suas inter-relações – peso 4; 3. Capacidade de expressão em 47 

linguagem acadêmica de acordo com a área de conhecimento do Concurso – peso 3. Prova 48 

Didática: Aula Expositiva. Pesos dos critérios da Aula Expositiva: 1. Planejamento de uma 49 

aula – peso 2; 2. Domínio do tema sorteado – peso 3; 3. Capacidade de comunicação – 50 

peso 3; 4. Postura pedagógica – peso 2. Em seguida, apresentou o formulário com o perfil 51 

para vaga de professor substituto, que será disponibilizada para substituição do Diretor 52 

do Campus, conforme decisão informada pela vice-reitoria, através do Mem. 33/2013 53 

UNIPAMPA/GVR. Área de Conhecimento: Química. Regime de trabalho: 40 horas. 54 

Requisitos: Graduação em Química ou Mestrado em Química ou Doutorado em Química.  55 

Tipos de Provas: Entrevista, Didática e Títulos. Banca: Titulares – Fernando Junges, Luis 56 

Brudna e Paulo Guadagnini e Suplentes – Débora Figueiredo Gay, Douglas Bento e Cláudia 57 

Carvalho. Em regime votação em bloco, o perfil para professor efetivo, o perfil para 58 

professor substituto e a banca do concurso para professor substituto foram aprovados por 59 

unanimidade. Foi registrada a ausência de duas conselheiras durante a votação. 5.2. 60 

Engenharia Química. O professor Paulo apresentou o formulário com o perfil para 61 

professor efetivo, conforme dados que seguem: Área de conhecimento: Engenharia 62 

Química. Requisitos: Graduação em Engenharia Química e Doutorado em Engenharia. 63 

Pesos dos critérios da Prova Escrita: 1. Emprego de conceito – peso 5; 2. Utilização de 64 

técnicas e suas inter-relações – peso 3; 3. Capacidade de expressão em linguagem 65 

acadêmica de acordo com a área de conhecimento do Concurso – peso 2. Prova Didática: 66 

Aula Expositiva. Pesos dos critérios da Aula Expositiva: 1. Planejamento de uma aula – peso 67 



 

2; 2. Domínio do tema sorteado – peso 3; 3. Capacidade de comunicação – peso 3; 4. 68 

Postura pedagógica – peso 2. 5.3. Música. O professor Paulo apresentou o formulário com 69 

o perfil para professor efetivo, conforme dados que seguem: Área de conhecimento: 70 

Educação Musical: Regência Coral. Requisitos: Bacharelado em Música com Mestrado em 71 

Educação Musical. Pesos dos critérios da Prova Escrita: 1. Emprego de Conceitos – peso 3; 72 

2. Utilização de técnicas e suas inter-relações; 3. Capacidade de expressão em linguagem 73 

acadêmica de acordo com a área de conhecimento do Concurso. Prova Didática: Aula 74 

Expositiva. Pesos dos critérios da Aula Expositiva: 1. Planejamento de uma aula – peso 2; 2. 75 

Domínio do tema sorteado – peso 4; 3. Capacidade de comunicação – peso 2; 4. Postura 76 

pedagógica – peso 2.  6. Solicitação de remoção de docente do Campus Itaqui para 77 

Bagé. O professor Paulo pediu a exclusão deste item da pauta, pois o pedido de remoção 78 

do servidor Fábio Lucas Izaguirre Martins ainda não foi submetido à apreciação da 79 

Comissão de Ensino. Em regime de votação, foi aprovado por 19 votos favoráveis e 01 80 

abstenção o encaminhamento deste pedido de remoção, para análise da Comissão de 81 

Ensino. 7. Concessão de horário especial. 7.1. Servidora Laura Santos da Cunha. O 82 

professor Paulo leu memorando enviado pela assistente em administração Laura Cunha, 83 

onde apresentou o pedido de concessão de horário especial e um plano de compensação 84 

para cumprimento total da jornada de quarenta horas semanais. O professor Sandro 85 

Camargo questionou se não deveria vir o despacho com ciência da chefia imediata e a 86 

confirmação de não haver prejuízo para a instituição. A coordenadora administrativa Paloma 87 

Rosa, que responde como chefia imediata da servidora Laura, informou a todos que está 88 

ciente e de acordo com o plano de compensação apresentado. Após esclarecimentos da 89 

conselheira Paloma Rosa, houve breve discussão sobre a possibilidade levantada por 90 

alguns conselheiros dos servidores estudantes cumprirem carga horária semanal de trinta 91 

horas semanais. Em regime de votação, o pedido de concessão de horário especial da 92 

servidora Laura Cunha e o plano de compensação de horas foram aprovados por 93 

unanimidade (20 votos). Ficou acordado entre os conselheiros que será encaminhado à 94 

PROGESP um questionamento sobre a possibilidade do servidor estudante poder cumprir 95 

jornada de seis horas semanais, sem prejuízo do serviço prestado e com autorização da 96 

chefia imediata. Este encaminhamento também foi aprovado por unanimidade (20 votos) 97 

pelos conselheiros. 8. 8.1. Ciência em projetos de ensino. O professor Paulo Filho 98 

apresentou os seguintes projetos: Ensinagem de História e Políticas Públicas da Educação 99 

Brasileira, coordenadora: Diana Paula Salomão de Freitas; Monitoria para a Disciplina de 100 

Química Analítica Quantitativa Experimental, coordenadora: Cláudia Wollmann Carvalho; 101 

Monitoria na Disciplina de Química Geral Teórica, coordenadora: Maria Regina de Oliveira 102 

Casartelli; Monitoria na Disciplina de Química Geral Experimental, coordenadora: Maria 103 

Regina de Oliveira Casartelli; Monitoria para a Disciplina de Química Geral Experimental, 104 



 

coordenadora: Débora Simone Figueredo Gay; Monitoria na Disciplina de Química Geral 105 

Teórica, coordenadora: Débora Simone Figueredo Gay; Monitoria de Química Geral Teórica, 106 

coordenador: Douglas Mayer Bento; Monitoria em Introdução à Lógica Matemática, 107 

coordenador: Fábio Ronei Rodrigues Padilha; Acompanhamento de desempenho discente 108 

através de avaliações formativas, coordenador: Sandro da Silva Camargo; Desenvolvimento 109 

de material de apoio ao processo de ensino aprendizagem nas disciplinas de Desenho 110 

Técnico I e Desenho Técnico II, coordenador: Alexandro Gularte Schafer; Permanência 111 

discente, uma questão remete à outra: a formação docente, coordenador: Paulo Fernando 112 

Marques Duarte Filho. Foi dada ciência dos projetos aos conselheiros 8.2. Ciência em 113 

projetos de extensão. O professor Paulo Filho leu ata da Comissão Local de Extensão 114 

realizada em 03 de julho, onde foram aprovados os seguintes projetos: Oficiunicine: oficinas 115 

universitárias de cinema, coordenador: Marcelo Rivelino Martins da Silva; I Seminário de 116 

Pesquisa e Extensão sobre a bacia hidrográfica do rio Negro em território brasileiro, 117 

coordenador: Alexandro Gularte Schafer e IV Seminário Estadual Música na Escola, 118 

coordenadora: Adriana Bozzetto. Na ocasião, também foram ratificadas as aprovações dos 119 

projetos submetidos à análise da comissão, em reunião online: Meio Ambiente: a busca da 120 

sustentabilidade socioambiental, coordenadora: Cristine Machado Schwanke; Uma Nova 121 

Astronomia para Todos, coordenador: Guilherme Frederico Marranghello; Manutenção de 122 

equipamentos eletrônicos, de informação e eletromecânico, coordenador: Jocemar Biasi 123 

Parizzi; Introdução à língua francesa, coordenador: Moacir Lopes de Camargos; 124 

Prospecções Energéticas do Pré-Sal, coordenador: Estevãn Martins de Oliveira. Foi dada 125 

ciência dos projetos aos conselheiros. 9. Apreciação do Regimento da Comissão Interna 126 

de Segurança e Saúde – Campus Bagé (CISS-CB). Após informar a todos que a 127 

coordenação da CISS-CB mudou e está sobre responsabilidade do servidor Mozer Cardoso 128 

Botelho, a conselheira Paloma Rosa solicitou que o assunto fosse retirado de pauta, pois a 129 

cópia digital do Regimento estava incompleta. 10. Estágios do Curso de Letras. Registrou-130 

se a saída dos conselheiros Pedro Fernando Teixeira Dorneles e Lúcia Irala Leitão. O 131 

professor Paulo fez breve relato sobre as dificuldades enfrentadas pelos professores do 132 

curso de Letras, que, por falta de veículos oficias e motoristas, não têm condições de 133 

acompanhar os estágios dos alunos em outras cidades. Diante do problema, a Comissão de 134 

Ensino (CEB) definiu que o assunto fosse submetido também ao Conselho de Campus. O 135 

professor Paulo apresentou aos conselheiros os documentos enviados por estes alunos. O 136 

professor Edson Kakuno manifestou sua opinião, afirmando que os alunos matriculados no 137 

Campus Bagé devem ter condições de realizar o estágio na cidade de Bagé. Já a professora 138 

Simone de Assumpção disse que os professores de letras apoiam a realização do estágio 139 

fora de Bagé, mas com o grande número de alunos nesta situação no mesmo semestre, 140 

esta logística se torna impossível. A coordenadora administrativa Paloma Rosa, disse que 141 



 

hoje o Campus não consegue atender esta grande demanda. A professora Taíse Simioni 142 

disse que apoia estes alunos, mas que cabe ao Campus suprir estas necessidades de 143 

deslocamento. O professor Maurício de Carvalho disse que no curso de Engenharia de 144 

Produção, quando os alunos realizam estágio fora de Bagé, as visitas não acontecem, foi 145 

orientado pela Coordenação Acadêmica a fazer contato com as empresas, por telefone. O 146 

professor Guilherme Marranghello se manifestou dizendo que o curso pode fazer um ranking 147 

e definir um número limite de vagas, de acordo com as possibilidades do curso e do 148 

Campus. O professor Alexandre Arruda comentou que no curso de Engenharia Química, os 149 

orientadores até vão nas empresas, mas não tem essa necessidade, já nos cursos de 150 

licenciatura estas visitas são necessárias. A professora Taíse lembrou que no PPC do curso 151 

de Letras consta que os alunos que residem e trabalham 40 horas em outra cidade têm o 152 

direito de fazer o estágio no seu município, mas mediante condições logísticas. Em regime 153 

de votação, foi aprovado por unanimidade o seguinte encaminhamento: comunicar a 154 

PROGRAD sobre o assunto, e verificar se a Pró-reitoria tem algum posicionamento que 155 

possa auxiliar neste problema. 11. Matrículas. O professor Paulo Filho falou sobre a 156 

decisão da Comissão de Ensino (CEB) sobre o cancelamento das matrículas sem pré-157 

requisito. Explicou aos conselheiros que alguns alunos conseguiram se matricular no SIE 158 

sem pré- requisito, por falha no sistema. Este fato ocasionou outra problemática, a falta de 159 

vagas em algumas disciplinas que têm alto índice de reprovação e ou desistência. O 160 

professor Paulo informou que solicitou aos coordenadores de curso um relatório dos alunos 161 

que se encontram nesta situação. Foi feito este levantamento e a CEB decidiu por barrar 162 

todas estas matrículas. Informou também, que irá publicar no site do Campus um 163 

comunicado sobre esta decisão, e que já deu ciência à Pró-reitoria de Graduação 164 

(PROGRAD), que concordou com a decisão. O professor Allan Seeber questionou se será 165 

garantida a matrícula em outras disciplinas aos alunos que, por razão deste cancelamento, 166 

ficarem sem nenhuma disciplina. O professor Paulo disse que serão oferecidas vagas em 167 

disciplinas que ainda não estão totalmente preenchidas. O professor Sandro Camargo 168 

opinou sobre esta decisão, dizendo não concordar com a abertura de nova matrícula para 169 

estes alunos. A professora Taise Simioni disse que acha importante fazer algumas 170 

alterações no formulário de quebra de pré-requisito, por algumas inconsistências. O 171 

professor Maurício Carvalho se disponibilizou, juntamente com a professora Taíse, a 172 

trabalhar nestas alterações. Após discussão e esclarecimentos, ficou definido o seguinte 173 

encaminhamento sobre o assunto: o professor Paulo irá informar aos professores sobre a 174 

decisão do cancelamento, e juntamente com eles, fará um levantamento das possíveis 175 

vagas que podem ser disponibilizadas em cada disciplina, e a partir daí, será analisada a 176 

lista de espera de acordo com o ranking dos alunos. 12. Semana Acadêmica. O professor 177 

Paulo lembrou a todos que foi aprovado no Conselho o período de 26 a 31 de agosto para 178 



 

realização da Semana Acadêmica. Informou também, que recebeu a solicitação de redução 179 

deste período para 27 a 29 de agosto, para que seja viabilizada a participação de um 180 

número maior de alunos presentes nas atividades. Na terça-feira seria realizada uma 181 

atividade integrada, com apresentações de pôster pelos alunos e palestra ministrada a todos 182 

os cursos. Na quarta e quinta-feira cada curso organizaria suas atividades específicas. A 183 

atividade integrada será organizada pelo Nude. 13. Assuntos gerais. 13.1. Comissão 184 

Local de Concursos. O professor Paulo informou que a PROGESP solicitou a indicação de 185 

servidores para comporem a Comissão Local de Concursos, que deverá ser publicada por 186 

meio de portaria. Em seguida apresentou os nomes dos servidores indicados: Viviane Kanitz 187 

Gentil, Verônica Medeiros dos Santos, Jorge Francisco Margarites Rocha, Carlos Michel 188 

Betemps e Laura Santos da Cunha. A professora Adriana Bozzetto relatou alguns problemas 189 

enfrentados nos concursos da área de Música. Diante disso, alguns conselheiros solicitaram 190 

que haja uma conversa com os membros da Comissão, onde sejam definidas as atribuições 191 

de cada um, e que as atividades referentes aos concursos tenham prioridade em relação às 192 

demais atividades dos servidores da Comissão e, inclusive, aos horários concedidos em 193 

regime especial a estes. Em regime de votação, os nomes apresentados para comporem a 194 

Comissão Local de Concursos do Campus Bagé, foram aprovados por unanimidade (18 195 

votos). Nada mais a ser tratado, o Presidente do Conselho agradeceu a presença de todos 196 

encerrando a reunião, e eu, Verônica Medeiros dos Santos, Secretária Executiva, lavrei a 197 

presente ata, que, depois de lida e aprovada, vai assinada por mim, pelo Presidente 198 

Professor Fernando Junges e pelos demais presentes. 199 
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