
                                                         
 

ATA Nº 58 – 58ª REUNIÃO DO CONSELHO DE CAMPUS BAGÉ DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO PAMPA

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

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

em caráter ordinário: o Diretor em exercício do Campus professor Paulo Fernando 3 

Marques Duarte Filho; a Coordenadora Administrativa Paloma Cardoso da Rosa; os 4 

Coordenadores de Curso Valéria Terra Crexi, Sandro da Silva Camargo, Allan 5 

Seeber, Maurício Nunes Macedo de Carvalho, Alexandre Denes Arruda, Pedro 6 

Fernando Teixeira Dorneles, Taíse Simioni, Isaphi Marlene Jardim Alvarez, Leandro 7 

Hayato Ymai, Adriana Bozzetto, Douglas Mayer Bento, Guilherme Frederico 8 

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

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

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

representantes dos técnicos administrativos Clever Martins Leitzke e Lúcia Irala 12 

Leitão e a representante discente Jael Scoto Meirelles. Constatando o quorum legal, 13 

o professor Paulo agradeceu a presença de todos os presentes e deu início à 14 

reunião, apresentando os pedidos de inclusão de pauta: Mem. 1555/2013 - alteração 15 

de requisitos do concurso docente na área de Educação Musical: Regência Coral; 16 

solicitação da COEF: sala para o NuDE, Afastamento da servidora Sandra Piovesan 17 

e transporte para o 33º EDEQ. Aprovadas as inclusões por unanimidade, em 18 

seguida passou-se à apreciação da pauta. 1. Apreciação de Atas. 1.1. Ata 57 do 19 

Conselho de Campus. Após o acolhimento dos pedidos de alterações, a Ata 57 foi 20 

aprovada por 16 votos favoráveis e 2 abstenções. 2. Atos ad referendum da 21 

Direção. 2.1. Mem. 1449/2013 – Aproveitamento de candidato do concurso na 22 

área de Educação Musical: Flauta Doce. 2.2. Mem. 1501/2013 – Transporte para 23 

Vinícola Guatambu. 2.3. Mem. 1502/2013 – Afastamentos do país: Taíse Simioni 24 

e Moacir de Camargos. 2.4. Mem. 1533/2013 – Transporte Oderich Alimentos. 25 

2.5. Mem. 1546/2013 – Homologação do processo seletivo para Professor 26 

Substituto na área de Química. 2.6. Mem. 1555/2013 - alteração de requisitos do 27 

concurso docente na área de Educação Musical: Regência Coral. Registramos a 28 



 

chegada dos conselheiros Lúcia Correa, Paloma Rosa e Clever Leitzke. Após a 29 

leitura dos itens, em regime de votação, foram aprovados por 19 votos favoráveis e 30 

02 abstenções. 3. Mem. 1371/2013 – Alteração de coordenador substituto do 31 

curso de Música. A coordenadora do curso de Música falou da importância de 32 

alterar o coordenador substituto do curso. O indicado para substituir a professora 33 

Gilnara Oliveira foi o professor Alexandre Takahama. O conselheiro Clever Leitzke 34 

falou sobre a necessidade de realização de eleições para os cargos de coordenação 35 

que estão com mandatos pro tempore. O coordenador acadêmico falou que a 36 

comissão eleitoral que foi formada para atuar nas eleições para o conselho de 37 

bibliotecas será mantida em parte, mas que será formada uma nova comissão para 38 

as próximas eleições. Em regime de votação, a alteração do coordenador 39 

substituto do curso de Música foi aprovada por unanimidade, condicionada ao 40 

posterior envio do documento formal enviado pela coordenadora do curso à Direção 41 

do Campus, pois o arquivo do documento que seria apresentado aos conselheiros 42 

apresentou erro. 4. Informes do Conselho de Campus. O professor Edson Kakuno 43 

questionou sobre o andamento das obras do Campus Bagé e coordenadora 44 

administrativa fez breve explanação sobre o assunto. 5. Distribuição de recurso de 45 

custeio. A coordenadora administrativa, Paloma Rosa, apresentou a planilha com a 46 

distribuição orçamentária para os gastos com as aulas práticas que já havia sido 47 

enviada por e-mail aos conselheiros. Falou que foram feitos alguns ajustes nos 48 

parâmetros de cálculo e carga horária prática, com base nos dados enviados pelos 49 

coordenadores de curso. O professor Pedro Dorneles falou que foi feita revisão nas 50 

demandas do curso de Licenciatura em Física, e o valor de quatorze mil reais 51 

previsto poderá ser reduzido para sete mil. A coordenadora administrativa 52 

reconheceu que a distribuição dos recursos da forma proposta ainda não é a mais 53 

adequada, mas com o planejamento a ser enviado pelas áreas, até trinta de 54 

novembro, tornará mais justa esta distribuição, já que alguns cursos têm mais gastos 55 

que outro. Ela se colocou à disposição de todos para esclarecimentos de dúvidas 56 

sobre o assunto. Em seguida, começou uma discussão em função das aulas de 57 

informática não terem sido contabilizadas para nenhum curso, logo as aulas práticas 58 

do curso de Engenharia de Computação não poderiam influenciar na planilha. 59 

Assim, em regime de votação, a retirada da linha do curso de Engenharia de 60 

Computação da planilha foi aprovada por 17 votos favoráveis e 3 abstenções. 61 

Registrou-se a saída do conselheiro Clever Leitzke. Após esta alteração, a planilha 62 



 

ajustada para distribuição dos recursos de custeio para manutenção das aulas 63 

práticas foi colocada em votação, e aprovada por 17 votos favoráveis e 2 64 

abstenções. 6. Comissão de Obras e Espaço Físico (COEF): formulário de salas 65 

laboratórios. 6.1. Laboratórios. A conselheira Paloma Rosa apresentou o 66 

formulário para ocupação de espaço físico aprovado pela COEF e explicou item a 67 

item aos conselheiros. Explicou que ele servirá para mapear e adequar os espaços 68 

já existentes no Campus e também para solicitação de novos espaços. Após 69 

esclarecimentos, em regime de votação, o formulário foi aprovado por 19 votos 70 

favoráveis, 1 voto contrário e 1 abstenção. 6.2. Sala do NuDE. O coordenador 71 

acadêmico informou a todos que o NuDe tem um novo servidor Técnico em 72 

Assuntos Educacionais que será responsável pelo atendimento de alunos e por 73 

metodologias referentes à acessibilidade no Campus. Paulo falou que hoje o espaço 74 

disponibilizado para a aplicação de provas no NuDE não é adequado, por isso, foi 75 

solicitado á COEF a disponibilização de um espaço para instalação da impressora 76 

em braile, confecção de materiais específicos para uso dos portadores de 77 

necessidades especiais e um local silencioso com mais privacidade para atender 78 

melhor estes alunos. A COEF sugeriu a disponibilização da sala 3135 (sala das 79 

impressoras). A coordenadora administrativa comentou que a plataforma para 80 

cadeirantes, alunos com fraturas e gestantes já está ativa a partir desta semana. Ela 81 

esclareceu que esta questão está sendo aprovada de maneira prioritária e 82 

emergencial, não obedecendo a ordem da lista de pedidos de espaços físicos, por 83 

ser recomendação do Ministério Público. Em regime de votação, a disponibilização 84 

da sala 3135 para o NuDe atender questões de acessibilidade foi aprovada por 17 85 

votos favoráveis e 4 abstenções.7. Ciência em projetos: 7.1. Projeto de extensão. 86 

O professor Paulo Filho apresentou o projeto: Difundindo Ciência e Tecnologia na 87 

Região da Campanha Edição 2013, coordenador: Pedro Fernando Teixeira 88 

Dorneles. Foi dada ciência do projeto aos conselheiros. 7.2. Projetos de Ensino. O 89 

professor Paulo Filho apresentou os projetos: “A TEMPESTADE”, de W. 90 

Shakespeare – Dir. Lucas de Melo Bonez, grupo Alma Ópera Rock – 14° FESTIVAL 91 

PEDRITENSE DE TEATRO, coordenadora: Miriam Denise Kelm; Monitoria 92 

voluntária da Disciplina de Introdução à Arquitetura de Computadores, coordenador: 93 

Sandro da Silva Camargo; VI Semana Acadêmica do curso de Engenharia de 94 

Produção, coordenador: Caio Marcello Recart da Silveira; Participação discente em 95 

visita técnica a CGTEE na Semana Acadêmica, coordenador: Douglas Mayer Bento; 96 



 

Música no ensino superior: desafios e perspectivas para a formação de professores, 97 

coordenadora: Adriana Bozzetto; A formação do professor de Matemática para a 98 

educação contemporânea, coordenadora: Dionara Aragón; Transporte para Evento 99 

de Iniciação Científica: XXV Congresso Regional de Iniciação Científica e 100 

Tecnológica em Engenharia (CRICTE) e Mostra de produção Universitária (MPU), 101 

coordenadora: Valéria Terra Crexi; V Semana Acadêmica de Engenharia de 102 

Alimentos (SEMEALI), coordenadora: Valéria Terra Crexi; Visitas técnicas dos 103 

alunos participantes da VI Semana Acadêmica de Engenharia Química, 104 

coordenadora: Gabriela Silveira da Rosa; Visita técnica, coordenadora: Daphne 105 

Araujo Guedes; Visita técnica ao Engenho Coradini, coordenadora: Ana Paula 106 

Manera; Visita técnica complementar – VI Semana Acadêmica de Engenharia 107 

Química, coordenadora: Gabriela Silveira da Rosa; Visitas técnicas dos alunos da 108 

Engenharia Química, coordenadora: Gabriela Silveira da Rosa e 33º Encontro de 109 

Debates do Ensino de Química – 33º EDEQ, coordenadora: Renata Hernandez 110 

Lindemann. Foi dada ciência dos projetos aos conselheiros, e em regime de 111 

votação, os pedidos de transportes foram aprovados por unanimidade (17 votos). 112 

Registrou-se a ausência de quatro conselheiros no momento da votação. 8. 113 

Concessão de horário especial. 8.1. Viviane Kanitz Gentil. 8.2. Carlos Michel 114 

Betemps. 8.3. Sônia Junqueira. Foi informado pelo professor Paulo que os três 115 

pedidos já foram aprovados pela Comissão de Ensino. 8.1. Viviane Kanitz Gentil. 116 

Em regime de votação, o pedido de renovação da concessão do horário especial 117 

da servidora Viviane Kanitz Gentil foi aprovado por 15 votos favoráveis e 4 118 

abstenções. Foi dado ciência do relatório apresentado pela servidora referente ao 119 

primeiro semestre de 2013. Registrou-se uma ausência no momento da votação. 120 

8.2. Carlos Michel Betemps. Em regime de votação, o pedido de renovação da 121 

concessão do horário especial do servidor Carlos Michel Betemps foi aprovado por 122 

16 votos favoráveis e 3 abstenções. Foi dado ciência do relatório apresentado pelo 123 

servidor referente ao primeiro semestre de 2013. Registrou-se uma ausência no 124 

momento da votação. 8.3. Sônia Junqueira. Em regime de votação, o pedido de 125 

renovação da concessão do horário especial da servidora Sônia Junqueira foi 126 

aprovado por 19 votos favoráveis e 1 abstenção. Foi dado ciência do relatório 127 

apresentado pela servidora referente ao primeiro semestre de 2013. 9. 128 

Afastamentos. 9.1. Bruno Silveira Neves. O professor Paulo apresentou a 129 

documentação referente ao pedido de afastamento integral do servidor para cursar 130 



 

Doutorado na UFRGS, e informou a todos que a comissão do curso de Engenharia 131 

de Computação aprovou este afastamento condicionado à vinda de um professor 132 

substituto. Após esclarecimentos, em regime de votação, o pedido de afastamento 133 

foi aprovado por unanimidade (20 votos), condicionado à vinda de um professor 134 

substituto. Registrou-se a ausência de um conselheiro no momento da votação. 9.2. 135 

Eduardo de Oliveira Dutra. Foi apresentado aos conselheiros o relatório semestral 136 

de afastamento do servidor, que está em afastamento para cursar Doutorado. Sem 137 

manifestações, em regime de votação, o relatório foi aprovado por unanimidade (21 138 

votos). Em seguida, também foi apresentado o pedido de afastamento do país do 139 

servidor. Em regime de votação, foi aprovado por unanimidade (21 votos). 9.3. 140 

Cláudio Albano. Foi apresentado aos conselheiros o relatório de afastamento 141 

referente ao primeiro semestre de 2013. O servidor está em afastamento para cursar 142 

Doutorado. Sem manifestações, em regime de votação, o relatório foi aprovado por 143 

unanimidade (21 votos). 9.4. Sandra Piovesan. Foi apresentado aos conselheiros o 144 

pedido de afastamento do país da servidora. Em regime de votação, foi aprovado 145 

por unanimidade (21 votos). 10. Constituição do núcleo docente estruturante do 146 

Curso de Licenciatura em Letras (Noturno). O professor Paulo leu o Mem. 147 

1335/2013 enviado pela coordenação do curso de Licenciatura em Letras (noturno), 148 

com a nova constituição do Núcleo Docente Estruturante do curso: Taíse Simioni 149 

(coordenadora do curso); Lúcia Maria Britto Corrêa (coordenadora substituta do 150 

curso); Carolina Fernandes (representante da Língua Portuguesa/Linguística); Zila 151 

Letícia Goulart Pereira Rêgo (representante da Literatura) e Dulce Mari da Silva 152 

Voss (representante da educação). Em regime de votação, o NDE do curso de 153 

Licenciatura em Letras (noturno) foi aprovado por unanimidade. 11. Apreciação do 154 

Regimento da Comissão Interna de Segurança e Saúde – Campus Bagé (CISS-155 

CB). Registrou-se a saída dos conselheiros Douglas Bento e Guilherme 156 

Marranghello. O regimento da CISS-CB foi apresentado aos conselheiros. Os 157 

conselheiros Simone Assumpção e Edson Kakuno solicitaram algumas alterações 158 

no texto. Após longa discussão e esclarecimentos sobre os pedidos de alteração, 159 

em regime de votação, o regimento foi aprovado por 19 votos favoráveis e 1 160 

abstenção. 12. Banca de concursos: Engenharia Química, Ensino de Química e 161 

Ensino de Música: Regência Coral. As três bancas foram apresentadas aos 162 

conselheiros. 12.1. Engenharia Química – Edital 122/2013. Titulares: Ana Rosa 163 

Costa Muniz (UNIPAMPA), Gabriela Silveira da Rosa (UNIPAMPA) e Annelise Kopp 164 



 

Alves (UFRGS). Suplentes: Marcílio Macahdo Morais (UNIPAMPA), Telmo Francisco 165 

Manfron (IFRS-POA). 12.2. Ensino de Química – Edital 122/2013. Titulares: 166 

Elenilson Freitas Alves (UNIPAMPA), Jackson Gois (UNESP) e Luis Roberto Brudna 167 

Holzle (UNIPAMPA). Suplentes: Douglas Mayer Bento (UNIPAMPA) e Tathiane 168 

Miláré (UFSCAR). 12.3. Ensino de Música: Regência Coral – Edital 122/2013.  169 

Titulares: Adriana Bozzetto (UNIPAMPA), Alexandre M. Takahama (UNIPAMPA) e 170 

Fernanda de Assis Oliveira Torres (UFU). Suplentes: Cláudio A. Esteves (UFSM) e 171 

Miriam D. Kelm (UNIPAMPA). Foi dada ciência aos conselheiros. 13. Perfil docente 172 

Licenciatura em Física: redistribuição do professor Jonas Maziero. O professor 173 

Fernando apresentou o formulário com o perfil docente, que foi encaminhado pelo 174 

coordenador do curso. Embora não tenha sido efetivada a redistribuição do 175 

professor Jonas Maziero, a coordenação solicitou o encaminhamento do perfil para 176 

adiantar o processo. Perfil: 1 vaga; Área de conhecimento: Ensino de Física. 177 

Requisitos: Graduação em Física; Mestrado em Ensino de Física ou Mestrado em 178 

Física ou Mestrado em áreas afins ou Doutorado em Ensino de Física ou Doutorado 179 

em Física ou Doutorado em áreas afins. Pesos dos critérios da Prova Escrita: 1. 180 

Emprego de conceito – peso 4; 2. Utilização de técnicas e suas inter-relações – peso 181 

3; 3. Capacidade de expressão em linguagem acadêmica de acordo com a área de 182 

conhecimento do Concurso – peso 3. Prova Didática: Aula Expositiva. Pesos dos 183 

critérios da Aula Expositiva: 1. Planejamento de uma aula – peso 2; 2. Domínio do 184 

tema sorteado – peso 3; 3. Capacidade de comunicação – peso 2; 4. Postura 185 

pedagógica – peso 3. A coordenação do curso de Licenciatura em Física justificou a 186 

não exigência de Doutorado para este perfil devido à escassez de profissionais da 187 

área com esta formação. Em regime de votação, o perfil foi aprovado por 188 

unanimidade. 14. Pedido de remoção do professor Fábio Lucas do Campus 189 

Itaqui. O professor Paulo Filho informou que, por orientação da Pró-Reitoria de 190 

Gestão de Pessoal, mesmo não havendo processo formal com a manifestação do 191 

campus de origem do servidor, este pedido já pode ser submetido à apreciação 192 

deste Conselho, com o intuito de dar agilidade ao processo. Na ausência de 193 

manifestações, em regime de votação, o pedido de remoção foi aprovado por 194 

unanimidade (19 votos). Nada mais a ser tratado, o Presidente do Conselho 195 

agradeceu a presença de todos encerrando a reunião, e eu, Verônica Medeiros dos 196 

Santos, Secretária Executiva, lavrei a presente ata, que, depois de lida e aprovada, 197 

vai assinada por mim, pelo professor Paulo Fernando Marques Duarte Filho e pelos 198 



 

demais presentes. 199 
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