
                                                         
 

ATA Nº 57 – 57ª REUNIÃO DO CONSELHO DE CAMPUS BAGÉ DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO PAMPA

Aos dezesseis dias do mês de agosto do ano de dois mil e treze, às dez horas, na sala dois 1 

mil duzentos 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, Marcelo Romero de Moraes (substituto), Maurício Nunes Macedo de Carvalho, 6 

Alexandre Denes Arruda, Pedro Fernando Teixeira Dorneles, Taíse Simioni, Moacir Lopes 7 

de Camargos (substituto), Leandro Hayato Ymai, Adriana Bozzetto, 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 Clever Martins Leitzke e Lúcia Irala Leitão. 12 

Constatando o quorum legal, o professor Fernando agradeceu a presença de todos os 13 

presentes e deu início à reunião, apresentando os pedidos de antecipação de pauta 14 

solicitados pelo professor Sandro Camargo (item 16) e pela TAE Lúcia Leitão (item 11). O 15 

professor Douglas Bento chamou atenção para as reuniões do Conselho com pauta muito 16 

extensa, que acabam prejudicando os professores conselheiros que têm que ministrar aulas 17 

no turno da tarde. O Presidente do Conselho, com a concordância de todos, instituiu o 18 

horário do meio-dia para término da reunião. Em seguida passou-se á apreciação da pauta, 19 

começando pelo item 16. Perfil docente: Engenharia de Produção, Engenharia de 20 

Computação. O professor Fernando apresentou os formulários com os dois perfis para 21 

professor efetivo do curso de Engenharia de Produção: 1º perfil (02 vagas): Área de 22 

conhecimento: Engenharia de Produção. Requisitos: Graduação em Engenharia de 23 

Produção ou áreas afins; e Mestrado em Engenharia de Produção ou Doutorado em 24 

Engenharia de Produção. Pesos dos critérios da Prova Escrita: 1. Emprego de conceito – 25 

peso 4; 2. Utilização de técnicas e suas inter-relações – peso 3; 3. Capacidade de 26 

expressão em linguagem acadêmica de acordo com a área de conhecimento do Concurso – 27 

peso 3. Prova Didática: Aula Expositiva. Pesos dos critérios da Aula Expositiva: 1. 28 

Planejamento de uma aula – peso 2; 2. Domínio do tema sorteado – peso 3; 3. Capacidade 29 

de comunicação – peso 3; 4. Postura pedagógica – peso 2. 2º perfil (02 vagas): Área de 30 



 

conhecimento: Engenharia de Produção. Requisitos: Graduação em Engenharia de 31 

Produção ou Engenharia Mecânica ou Engenharia Metalúrgica e Mestrado em Engenharia 32 

de Produção ou Engenharia Mecânica ou Engenharia Metalúrgica ou Doutorado em 33 

Engenharia de Produção ou Engenharia Mecânica ou Engenharia Metalúrgica. Pesos dos 34 

critérios da Prova Escrita: 1. Emprego de conceito – peso 4; 2. Utilização de técnicas e suas 35 

inter-relações – peso 3; 3. Capacidade de expressão em linguagem acadêmica de acordo 36 

com a área de conhecimento do Concurso – peso 3. Prova Didática: Aula Expositiva. Pesos 37 

dos critérios da Aula Expositiva: 1. Planejamento de uma aula – peso 2; 2. Domínio do tema 38 

sorteado – peso 3; 3. Capacidade de comunicação – peso 3; 4. Postura pedagógica – peso 39 

2. Em seguida, apresentou o perfil para professor efetivo do curso de Engenharia de 40 

Computação (01 vaga): Área de conhecimento: Arquitetura de Computadores. Requisitos: 41 

Mestrado ou doutorado em Engenharia de Computação, Ciência da Computação ou área 42 

afim. Pesos dos critérios da Prova Escrita: 1. Emprego de conceitos – peso 5; 2. Utilização 43 

de técnicas e suas inter-relações – peso 3; 3. Capacidade de expressão em linguagem 44 

acadêmica de acordo com a área de conhecimento do Concurso – peso 2. Prova Didática: 45 

Aula Expositiva. Pesos dos critérios da Aula Expositiva: 1. Planejamento de uma aula – peso 46 

2; 2. Domínio do tema sorteado – peso 3; 3. Capacidade de comunicação – peso 3; 4. 47 

Postura pedagógica – peso 2. Em regime votação em bloco, os três perfis foram 48 

aprovados por unanimidade (21 votos). A coordenação do curso de Engenharia de 49 

Produção justificou a não exigência de Doutorado devido à escassez de profissionais da 50 

área, e a coordenação do curso de Engenharia de Computação justificou a não exigência de 51 

Doutorado devido à escassez de profissionais da área, e também pela ausência de 52 

candidatos nos últimos concursos realizados. 11. Mem. 1372/2013 – Solicitação de 53 

Remoção Imediata – servidor Rafael Pla Matielo Lemos. O professor Fernando informou 54 

que o servidor já solicitou remoção para o campus São Gabriel há algum tempo e que o 55 

pedido já foi aprovado pelo Conselho, condicionado á nomeação de um novo técnico de 56 

laboratório para substituí-lo. Em seguida leu o Mem 1372/2013 onde o servidor solicita sua 57 

remoção imediata, justificada pela ausência de disciplinas práticas no laboratório o qual 58 

exerce suas atividades, pela falta de técnicos no Campus São Gabriel e por residir e cursar 59 

pós-graduação em São Gabriel. O Presidente do Conselho registrou a presença do servidor 60 

na reunião e pediu que ele explicasse o porquê da urgência do seu pedido. Rafael 61 

esclareceu que as aulas do curso de pós-graduação terão início já na próxima semana, e 62 

que outros técnicos de laboratório do Campus Bagé se responsabilizaram em suprir as 63 

demandas do seu trabalho até o novo servidor ser nomeado e entrar em exercício. Em 64 

seguida, o professor Edson Kakuno solicitou que, caso seja aprovado o pedido do servidor, 65 

que seja registrado na ata a excepcionalidade desta aprovação. A professora Valéria Crexi, 66 

coordenadora do curso de Engenharia de Alimentos e responsável pelo laboratório onde 67 



 

Rafael exerce suas funções, esclareceu que há disciplinas práticas sendo ministradas no 68 

laboratório, mas que os outros técnicos têm condições de substituir Rafael, caso seja 69 

removido imediatamente. Em regime de votação, o pedido de remoção imediata do 70 

servidor foi aprovado em caráter excepcional, por unanimidade (21 votos). 1. Apreciação de 71 

Atas. 1.1. Ata 56 do Conselho de Campus. O professor Edson Kakuno solicitou algumas 72 

correções na ata. Não havendo mais manifestações, em regime de votação, a Ata 56 foi 73 

aprovada por 20 votos favoráveis e 01 abstenção. 2. Atos ad referendum da Direção. 2.1. 74 

Memorando 1338/2013 – Transporte à empresa Almadén. 2.2. Mem. 1345/2013 – 75 

Transporte para os Jogos Universitários. 2.3. Mem. 1384/2013 – Homologação do 76 

concurso de Professor Substituto na área de Matemática. 2.4. Mem. 1398/2013 – 77 

Abertura de edital para contratação de Professor Substituto na área de Língua 78 

Portuguesa/Linguística/Linguística Aplicada. O professor Fernando fez a leitura dos 79 

documentos, e na ausência de manifestações dos conselheiros, em regime de votação em 80 

bloco, os itens 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 foram aprovados por 20 votos favoráveis e 01 abstenção. 81 

3. Informes do Conselho de Campus. O presidente do Conselho informou que o item 82 

“apreciação do Regimento da Comissão Interna de Segurança e Saúde – Campus Bagé 83 

(CISS-CB)” foi trazido novamente para a pauta desta reunião, após ter retornado para a 84 

Comissão, para serem feitas algumas alterações/correções no texto. 4. Alocação de vagas 85 

docentes. O professor Paulo Filho leu o Mem 32/2013/GR onde foram disponibilizadas 86 

quatro novas vagas docentes para o Campus Bagé, e lembrou a todos que na última 87 

ocasião em que foi discutida a distribuição de vagas docentes neste Conselho, uma das 88 

vagas foi disponibilizada ao curso de Engenharia de Alimentos, que seria utilizada caso 89 

fosse efetivado o pedido de acompanhamento de cônjuge de uma das professoras do curso. 90 

Como isto não ocorreu, a vaga acabou não sendo ocupada e, após análise dos professores 91 

da área, foi definido que ela será disponibilizada pelo curso de Engenharia de Alimentos 92 

para nova alocação. O professor Paulo falou também, que na reunião da Comissão de 93 

Ensino, realizada há pouco, a subcomissão de alocação de vagas docentes se reuniu e 94 

elaborou um parecer sobre estas quatro novas vagas, baseado na planilha de distribuição 95 

docente. E em seguida, fez a leitura do parecer aos conselheiros. A professora Simone de 96 

Assumpção falou que acha a planilha um instrumento justo para distribuição de vagas, mas 97 

criticou a falta de atualização. Em sua opinião, a planilha deveria estar sempre atualizada 98 

para receber novas vagas. Ela também comentou que acha justo o curso de Música receber 99 

vagas, e que, caso sejam destinadas vagas para a pós-graduação, que estas devem ser 100 

discutidas juntamente com os professores da área que disponibilizará docentes para 101 

ministrarem disciplinas nestes cursos. O professor Guilherme Marranghello disse que a 102 

planilha não está somente desatualizada, têm também pontos que devem ser rediscutidos. 103 

O professor Edson Kakuno discordou de alguns pontos do parecer apresentado pela 104 



 

subcomissão e disse que há distorções na planilha utilizada. O professor Pedro Dorneles 105 

sugeriu que se crie uma comissão permanente para discutir este assunto, e elaborar um 106 

regimento específico para direcionar este trabalho. A professora Adriana Bozzetto solicitou 107 

que sejam disponibilizadas no mínimo três destas vagas para o curso de Música, pois o 108 

curso necessita de nove docentes para funcionar bem de acordo com o novo PPC. O 109 

professor Paulo informou que a Comissão de Ensino aprovou a não utilização da planilha 110 

neste momento. A professora Simone propôs que três vagas sejam disponibilizadas para o 111 

curso de Música e duas para a pós-graduação. Após discussão, ficou definido o seguinte 112 

encaminhamento: atualizar a planilha e formar uma comissão para fazer estas análises, e 113 

em regime de votação, a proposta de disponibilizar duas vagas para o curso de Música e 114 

duas vagas para a pós-graduação, foi aprovada por 18 votos favoráveis, 2 votos contrários e 115 

1 abstenção. O destino da vaga anteriormente disponibilizada ao curso de Engenharia de 116 

Alimentos será discutido em outro momento. 5. Prioridades de Obras do Campus Bagé 117 

para 2014 – 2015. O professor Fernando apresentou a planilha enviada pela Coordenadoria 118 

de Obras - PROPLAN, onde constam as prioridades de obras para o Campus Bagé para o 119 

período 2013-2014. Após análise da Comissão de Obras e Espaço Físico (COEF) ficou 120 

definida a seguinte ordem de prioridades entre os itens apresentados: 1ª) Finalização dos 121 

blocos III, IV e V; 2ª) Elétrica do bloco V; 3ª) Estação de tratamento de esgoto; 4ª) Central 122 

de resíduos; 5ª) Prédio da Música; 6ª) Urbanização do Campus; 7ª) Garagem para veículos 123 

oficiais. O professor Maurício Carvalho questionou sobre a necessidade de reparos na rede 124 

elétrica dos blocos I e II que não aparece na lista apresentada pela PROPLAN. O professor 125 

Fernando explicou que não foram levadas em conta as demandas elencadas como 126 

prioridade pela comunidade acadêmica do Campus, conforme reunião realizada em 127 

29/06/2012. A lista de ações a serem executadas em 2013-2014 no Campus foi decidida 128 

pela PROPLAN, e somente a ordem de prioridade ficou a critério do Campus. Após breve 129 

discussão a respeito do assunto, em regime de votação, a ordem de prioridades definida 130 

pela COEF foi aprovada por 17 votos favoráveis 4 abstenções. 6. Distribuição de recurso 131 

de custeio. Por falta de tempo a coordenadora administrativa Paloma Rosa falou 132 

rapidamente sobre o assunto e se colocou à disposição para prestar esclarecimentos. O 133 

item voltará para discussão e análise no Conselho na próxima reunião. 7. Apresentação do 134 

sistema de empréstimos de chaves do Campus. A coordenadora administrativa informou 135 

que o Analista de TI Tobias Medeiros desenvolveu um sistema para controle de 136 

empréstimos de equipamentos (chave, data-show, controle remoto). Tobias fez a 137 

demonstração do sistema aos conselheiros, que será controlado pelos porteiros do bloco I e 138 

II. 8. Mem. 1370/2013 - Banca de concurso na área de Educação Musical: Regência 139 

Coral. O professor Fernando leu o memorando enviado pela coordenadora do curso de 140 

Música, professora Adriana Bozzetto, onde apresentou os membros da banca: titulares – 141 



 

Adriana Bozzetto (UNIPAMPA), Alexandre Takahama (UNIPAMPA) e Fernanda de Assis 142 

Oliveira Torres (UFU) e suplentes – Claudio A. Esteves (UFSM) e Miriam D. Kelm 143 

(UNIPAMPA). Em regime de votação, a banca foi aprovada por unanimidade. Os demais 144 

itens da pauta desta reunião serão discutidos na próxima reunião ordinária, em função da 145 

falta de tempo. Nada mais a ser tratado, o Presidente do Conselho agradeceu a presença 146 

de todos encerrando a reunião, e eu, Verônica Medeiros dos Santos, Secretária Executiva, 147 

lavrei a presente ata, que, depois de lida e aprovada, vai assinada por mim, pelo Presidente 148 

Professor Fernando Junges e pelos demais presentes. 149 
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