
                                                         
 

ATA Nº 56 – 56ª REUNIÃO DO CONSELHO DE CAMPUS BAGÉ DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO PAMPA

Aos vinte e seis dias do mês de julho do ano de dois mil e treze, às dez horas e trinta 1 

minutos, na sala dois mil duzentos e sete do Campus Bagé, previamente convocados, 2 

reuniram-se em caráter ordinário: o Diretor do Campus e Presidente do Conselho Fernando 3 

Junges; o Coordenador Acadêmico Paulo Fernando Marques Duarte Filho; a Coordenadora 4 

Administrativa Paloma Cardoso da Rosa; os Coordenadores de Curso Valéria Terra Crexi, 5 

Sandro da Silva Camargo, Allan Seeber, Maurício Nunes Macedo de Carvalho, Alexandre 6 

Denes Arruda, Pedro Fernando Teixeira Dorneles, Taíse Simioni, Isaphi Marlene Jardim 7 

Alvarez, Leandro Hayato Ymai, Douglas Mayer Bento, Guilherme Frederico Marranghello; a 8 

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

Comissão de Pesquisa Ana Paula Manera; os representantes docentes Edson Massayuki 10 

Kakuno e Simone Silva Pires de Assumpção; a representante dos técnicos administrativos 11 

Lúcia Irala Leitão e a representante discente Jael Scoto Meirelles. Constatando o quorum 12 

legal, o professor Fernando agradeceu a presença de todos os presentes e deu início à 13 

reunião, apresentando os pedidos de inclusão de pauta: afastamento do país da 14 

professora Luciana Martins Teixeira Lindner; concessão de horário especial do TAE 15 

Marcelo Rivelino Martins da Silva e da professora Elenice Maria Larroza Andersen; 16 

solicitação de inclusão de um item de pauta permanente para informes sobre os 17 

encaminhamentos das reuniões anteriores; pedido de professor substituto em casos 18 

de licenças para tratamento de saúde; solicitação de término da reunião ao meio-dia. 19 

Em regime de votação, as inclusões foram aprovadas por unanimidade. Em seguida 20 

passou-se á apreciação da pauta, começando pelo item 7, por solicitação do Presidente do 21 

Conselho. 7. Exposição sobre o Inglês sem Fronteiras. A professora Kátia Morais fez 22 

breve relato sobre o programa Inglês sem Fronteiras, iniciativa do Ministério da Educação, 23 

que tem como principal objetivo incentivar o aprendizado do idioma inglês nas universidades 24 

brasileiras. Ela explicou que o programa prevê a criação do centro de inglês para alunos de 25 

engenharia do Campus Bagé, que participarão da seleção para as bolsas do programa 26 

Ciência sem Fronteiras. A expectativa é que sejam atendidos 360 alunos, que serão 27 

capacitados para a realização do teste TOEFL iBT. A professora agradeceu a oportunidade 28 

de divulgação no Conselho e solicitou o esforço dos professores para ampla divulgação do 29 

programa aos alunos dos cursos de Engenharia.  1. Apreciação de Atas. 1.1. Ata 55 do 30 



 

Conselho de Campus. O professor Fernando colocou a Ata em discussão, onde foram 31 

solicitadas alterações pelos conselheiros Simone de Assumpção, Edson Kakuno e Maurício 32 

Carvalho. Após o acolhimento dos pedidos de alterações, em regime de votação, a Ata 55 33 

foi aprovada por 19 votos favoráveis e 01 abstenção. 2. Atos ad referendum da Direção. 34 

2.1. Memorando 1289/2013/SD – Transporte para o 4º Festival Internacional Música do 35 

Pampa - FIMP. O professor Fernando informou que o pedido de transporte para os alunos, 36 

professores e participantes do 4º FIMP partiu da professora Milena About, como forma de 37 

apoio ao evento. Em regime de votação, foi aprovado por 19 votos favoráveis e 01 38 

abstenção. O professor Guilherme Marranghello sugeriu que os atos ad referendum da 39 

Direção sejam referendados por consulta online, para reduzir a pauta das reuniões do 40 

Conselho. O professor Edson Kakuno sugeriu que seja feita consulta online aos 41 

conselheiros em vez de atos ad referendum. O conselheiro Douglas Bento discordou, 42 

afirmando que a ideia de serem feitas consultas em vez de atos ad referendum tiraria a 43 

autonomia da Direção.  3. Solicitação de afastamento do país. 3.1. Aline Lorandi. 3.2. 44 

Claudia Laus Angelo. 3.3. Dionara Teresinha da Rosa Aragon. 3.4. Sonia Maria da 45 

Silva Junqueira. 3.5. Luciana MartinsTeixeira Lindner. O professor Fernando fez breve 46 

relato sobre cada um dos pedidos e informou que todos os afastamentos serão com ônus 47 

limitado, ou seja, sem disponibilização de recursos financeiros para diárias e passagens. Em 48 

regime de votação em bloco, os cinco pedidos de afastamentos foram aprovados por 49 

unanimidade (20 votos). 4. Concessão de horário especial. 4.1. Cíntia Bolt Souza. 4.2. 50 

Mozer Cardoso Botelho. 4.3. Rui Rosa de Morais Júnior. 4.4. Uhil Robson do 51 

Nascimento Antunes. 4.5. Marcelo Rivelino Martins da Silva. 4.6. Elenice Maria Larroza 52 

Andersen. O professor Paulo Filho relatou que os pedidos de concessão de horário 53 

especial dos servidores Cíntia Souza, Mozer Botelho e Rui Júnior foram analisados pela 54 

Comissão de Ensino (CEB) e foram aprovados, condicionados à elaboração de um parecer 55 

da chefia imediata (Coordenador Acadêmico), pois a atuação deles está diretamente ligada 56 

às atividades de ensino. A análise dos horários propostos e a elaboração do parecer serão 57 

feitas pelo Coordenador Acadêmico juntamente com os servidores solicitantes. O professor 58 

Fernando Junges explicou que os pedidos dos servidores Uhil Antunes e Marcelo Silva não 59 

serão analisados pela CEB, serão diretamente analisados pelo Conselho, pois eles atuam 60 

na área administrativa. O professor Edson Kakuno solicitou que os horários dos servidores 61 

com horário especial sejam disponibilizados no mural de informações. O professor Fernando 62 

informou que está sendo discutida pela PROGESP a possibilidade de publicação dos 63 

horários de todos os servidores do Campus, inclusive dos docentes, mas que este é um 64 

assunto complexo que demandará tempo para ser resolvido. O professor Guilherme então 65 

sugeriu que sejam publicados os horários dos setores onde estes servidores atuam. A 66 

sugestão foi aceita pelos demais conselheiros. Sobre a concessão de horário especial para 67 



 

a professora Elenice Andersen, para cursar pós-doutorado na UFRGS, o professor Paulo 68 

informou que ela solicitou dispensa de uma sexta-feira por mês. Após esclarecimentos, em 69 

regime de votação em bloco, todos os pedidos do item 4 foram aprovados por 70 

unanimidade (19 votos). Registrou-se a ausência de um conselheiro no momento da 71 

votação. 5. Ciência em projetos. 5.1. Projetos de Ensino. O professor Paulo Filho 72 

apresentou os projetos: Inserção de discentes na Monitoria de Laboratório de Química, 73 

coordenadora: Cláudia Wollmann Carvalho; Música no ensino superior: desafios e 74 

perspectivas para a formação de professores, coordenadora: Adriana Bozzetto; Ciclo de 75 

palestras PET Engenharias, coordenadora: Gabriela Silveira da Rosa; Participação de 76 

docentes e discentes do curso de Licenciatura em Química, Mestrado profissional em 77 

Ensino de Ciências e demais Licenciaturas, no XII Encontro de Investigação na Escola – XII 78 

EIE, coordenadora: Renata Hernandez Lindemann; Participação de docentes e discentes do 79 

curso de Licenciatura em Química e Mestrado Profissional em Ensino de Ciências e demais  80 

Licenciaturas, no 33º Encontro de Debates do Ensino de Química – 33º EDEQ, 81 

coordenadora: Renata Hernandez Lindemann. Foi dada ciência do projeto aos conselheiros. 82 

5.2. Projetos de Pesquisa. O professor Fernando apresentou o projeto: Literatura, mídias e 83 

ensino, coordenadora: Fabiane Lazzaris. Foi dada ciência do projeto aos conselheiros. 6. 84 

Apreciação do Regimento da Comissão Interna de Segurança e Saúde – Campus Bagé 85 

(CISS-CB). O professor Fernando apresentou a todos o Regimento da CISS. Foram 86 

levantadas algumas questões sobre o documento e apresentadas propostas de 87 

alterações/correções do texto. Como encaminhamento do assunto, ficou acordado que a 88 

proposta de Regimento retornará à Comissão, para discussão sobre os pontos levantados 89 

pelos conselheiros. 8. Solicitações de transporte. 8.1. Memorandos 1293/2013 e 90 

1294/2013. O professor Fernando apresentou os dois memorandos encaminhados pelo 91 

professor Pedro Dorneles. No primeiro, solicita transporte para a comissão de avaliação e a 92 

equipe organizadora da I Feira de Ciências de Candiota, a ser realizada no dia 14 de 93 

agosto, e no segundo, solicita transporte para os alunos selecionados da III Feira Ciências 94 

do Campus Bagé para participarem da III Feira de Ciências do Campus Caçapava do Sul, a 95 

ser realizada no dia 30 de agosto. Ambas as Feiras estão previstas no projeto de extensão: 96 

Difundindo Ciência e Tecnologia na Região da Campanha Edição 2013, que, conforme 97 

informação do professor Pedro, ainda não foi homologado, por ter sido recentemente 98 

incluído no SIPPEE. Após esclarecimentos, em regime de votação, os dois pedidos de 99 

transporte foram aprovados por 18 votos favoráveis e 01 abstenção, condicionado à 100 

homologação do projeto no SIPPEE. 8.2. Mem. 1313/2013. O professor Fernando leu o 101 

memorando enviado pelo servidor Enilton Goulart, onde solicita disponibilização de 102 

transporte para discentes do Campus Bagé, que participarão de reuniões com discentes de 103 

todos os campi da UNIPAMPA, na cidade de Alegrete, para a discussão da composição de 104 



 

um estatuto para a formação do Diretório Central de Estudantes (DCE). Em regime de 105 

votação, a solicitação de transporte foi aprovada por unanimidade. 9. Assuntos gerais. 9.1. 106 

Professor substituto em casos de licenças para tratamento de saúde. A professora 107 

Simone de Assumpção informou que os docentes do curso de Letras decidiram solicitar à 108 

Direção do Campus o encaminhamento do pedido de contratação de um professor para 109 

substituir o professor Gelson Peres da Silva, que se encontra em licença para tratamento de 110 

saúde há mais de sessenta dias. Nada mais a ser tratado, o Presidente do Conselho 111 

agradeceu a presença de todos encerrando a reunião, e eu, Verônica Medeiros dos Santos, 112 

Secretária Executiva, lavrei a presente ata, que, depois de lida e aprovada, vai assinada por 113 

mim, pelo Presidente Professor Fernando Junges e pelos demais presentes. 114 
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