
                                                         
 

   ATA Nº 60 – 60ª REUNIÃO DO CONSELHO DE CAMPUS BAGÉ DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO PAMPA

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e treze, às oito horas e 1 

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

convocados, reuniram-se em caráter ordinário: o Diretor do Campus professor 3 

Fernando Junges; a Coordenadora Administrativa Paloma Cardoso da Rosa; os 4 

Coordenadores de Curso Elizangela Gonçalves de Oliveira (substituta), Allan 5 

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

Fernando Teixeira Dorneles, Taíse Simioni, Leandro Hayato Ymai, Adriana Bozzetto, 7 

Guilherme Frederico Marranghello; a representante da Comissão de Extensão Lúcia 8 

Maria Britto Correa; a representante da Comissão de Pesquisa Ana Paula Manera; a 9 

representante docente Simone Silva Pires de Assumpção; a representante dos 10 

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

Meirelles. Constatando o quorum legal, o professor Fernando agradeceu a presença 12 

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

de pauta: redistribuição de Cecília Petinga Irala; transporte Katia Morais; Projeto de 14 

Pesquisa; Perfil docente área de Educação Musical: harmonia, arranjo e 15 

contraponto. Aprovadas as inclusões, em seguida passou-se à apreciação da pauta. 16 

1. Apreciação de Atas. 1.1. Ata 58 do Conselho de Campus. 1.2. Ata 59 do 17 

Conselho de Campus. Após o acolhimento do pedido de correção feito pela 18 

professora Simone Assumpção, as duas Atas foram aprovadas por unanimidade. 2. 19 

Redistribuição. 2.1. Prof. Ulisses Benedetti Baumhardt. O Presidente do 20 

Conselho apresentou cópia do processo aos conselheiros. Na ausência de 21 

manifestações, em regime de votação, a redistribuição do professor Ulisses 22 

Benedetti Baumhardt para a Fundação Universidade Federal do Tocantins foi 23 

aprovada por 15 votos favoráveis e 1 abstenção. 2.2. Cecília Pitinga Irala. 24 

Registrou-se a chegada do professor Maurício Carvalho. O professor Fernando 25 

passou a palavra para o professor Pedro Dorneles, que falou sobre a situação dos 26 

laboratórios de física. Disse que a necessidade de mais um técnico já foi discutida 27 



 

na comissão de curso. O professor Guilherme Marranghello, coordenador do 28 

Mestrado Profissional em Ensino de Ciências, encaminhou o memorando 1816/2013 29 

manifestando apoio ao pedido de redistribuição da servidora. O professor Fernando 30 

informou que a necessidade desta vaga já foi repassada à PROGESP. Em regime 31 

de votação, o pedido de redistribuição da servidora Cecília Pitinga Irala para a 32 

UNIPAMPA foi aprovado por unanimidade.  3. Homologação de concursos e 33 

processo seletivo. 3.1. Engenharia Química – Edital 122/2013. 3.2. Educação 34 

Musical: Regência Coral – Edital 122/2013. 3.3. Língua 35 

Portuguesa/Linguística/Linguística Aplicada – Edital 143/2013. O professor 36 

Fernando fez breve relato sobre os concursos, que transcorreram sem 37 

anormalidades. 4. Atos ad referendum da Direção. 4.1. Mem. 1833/2013 – 38 

transporte para os participantes do projeto “Simpósio: 90 Anos da Revolução 39 

Assisista – Os Bandoleiros de 1923”. O professor Fernando leu o memorando 40 

encaminhado pelo coordenador do projeto, professor Alessandro Bica, e fez uma 41 

ressalva sobre a data da viagem que foi descrita como 25 e 26 de novembro, mas o 42 

correto seria 25 e 26 de outubro. 4.2. Mem s/n - transporte para os integrantes do 43 

projeto “Viagem do Inglês sem Fronteiras para UFPel”.  O professor Fernando 44 

leu o memorando da coordenadora do projeto, professora Kátia Morais, e na 45 

ausência de manifestações, em regime de votação, os atos ad referendum foram 46 

aprovados por unanimidade. 5. Ciência em projetos. 5.1. Projetos de Ensino. O 47 

professor Fernando apresentou os projetos: 5.1.1. Visita Técnica, coordenadora: 48 

Daphne Araujo Guedes; 5.1.2. Capacitando Petianos para o ensino na comunidade 49 

acadêmica, coordenador: Estevãn Martins de Oliveira; 5.1.3. V Encontro de 50 

professores de literaturas africanas/I Encontro da AFROLIC – Identidades africanas 51 

e comunitarismo supranacional: aproximações, tensões, fricções, coordenadora: 52 

Miriam Denise Kelm; 5.1.4. Participação no “II Seminário Internacional de Língua e 53 

Literatura na Fronteira Sul”, coordenadora: Taíse Simioni. Foi dada ciência dos 54 

projetos aos conselheiros, e em regime de votação, os pedidos de transporte 55 

referentes aos itens 5.1.1, 5.1.3 e 5.1.4 foram aprovados por unanimidade, com 56 

ressalva de correção da data da viagem do item 5.1.4.  5.2. Projeto de Pesquisa. O 57 

professor Fernando fez a leitura do memorando encaminhado pela coordenadora da 58 

Comissão Local de Pesquisa, apresentando um projeto a ser homologado: 59 

Desenvolvimento de um Sistema de geração de energia foto voltaica no Campus 60 

Bagé, coordenador: Jocemar Biasi Parizzi. Foi dada ciência do projeto aos 61 



 

conselheiros. 6. Solicitação de transporte para alunos do projeto de extensão 62 

“UNIPAMPA, PRESENTE!”. O professor Fernando recebeu a solicitação de 63 

transporte encaminhado pela professora Maria Eloá Gehlen, para viagem dos alunos 64 

e monitores do projeto “UNIPAMPA, PRESENTE!” às cidades de Canela e Gramado, 65 

para visita à Catedral de Pedra, ao Lago Cisne Negro e à Cascata do Caracol. Em 66 

regime de votação, o pedido de transporte foi aprovado por unanimidade, 67 

condicionado à disponibilidade de agenda do setor de frota e logística. 7. Relatório 68 

de afastamento Profª Denice Aparecida Menegais. O professor Fernando leu o 69 

relatório encaminhado pela professora Denice Menegais e informou aos 70 

conselheiros que o parecer da orientadora foi "plenamente satisfatório". Em regime 71 

de votação, o relatório de afastamento foi aprovado por unanimidade. 8. Perfil 72 

docente Educação Musical: harmonia, arranjo e contraponto. O professor 73 

Fernando informou que este perfil não passou na Comissão de Ensino antes de ser 74 

submetido ao Conselho porque ainda estava sendo definido pela área, e também em 75 

razão de um contato feito pelo Ministério Público onde foi questionada a situação 76 

das vagas docentes que estão em aberto na UNIPAMPA. A coordenadora do curso 77 

de Música falou sobre as particularidades do perfil apresentado. Perfil: 1 vaga; Área 78 

de conhecimento: Educação Musical: harmonia, arranjo e contraponto. Requisitos: 79 

Graduação em Música com Mestrado ou Doutorado em Música ou áreas afins. 80 

Pesos dos critérios da Prova Escrita: 1. Emprego de conceitos – peso 4; 2. 81 

Utilização de técnicas e suas inter-relações – peso 3; 3. Capacidade de expressão 82 

em linguagem acadêmica de acordo com a área de conhecimento do Concurso – 83 

peso 3. Prova Didática: Aula Expositiva. Pesos dos critérios da Aula Expositiva: 1. 84 

Planejamento de uma aula – peso 2; 2. Domínio do tema sorteado – peso 4; 3. 85 

Capacidade de comunicação – peso 2; 4. Postura pedagógica – peso 2. Critérios e 86 

pesos da avaliação da prova prática: 1. Elaboração de um arranjo musical a partir de 87 

um tem musical único para todos os candidatos, a ser definido pela banca 88 

examinadora – peso 6; 2. Realização de exercícios de harmonia e contraponto a 89 

partir de uma linha melódica dada – peso 4. Pesos dos critérios do Memorial de 90 

Trajetória Acadêmica: 1. A pertinência das atividades de ensino, pesquisa e 91 

extensão propostas pelo candidato para a área de conhecimento co Concurso e 92 

para o projeto Institucional da UNIPAMPA – peso 6; 2. A capacidade de reflexão do 93 

candidato sobre a própria trajetória de formação, assim como a factibilidade de sua 94 

proposta – peso 4. A coordenação do curso de Música justificou a não exigência de 95 



 

Doutorado para este perfil devido à escassez de profissionais da área com esta 96 

formação. Em regime de votação, o perfil foi aprovado por unanimidade. Após a 97 

votação, os coordenadores do curso de Engenharia Química e Música solicitaram 98 

informações sobre a situação das nomeações dos concursos realizados das 99 

respectivas áreas. Em seguida, o coordenador do Mestrado em Ensino de Ciências, 100 

professor Guilherme Marranghello, solicitou que seja autorizada a troca do perfil 101 

docente anteriormente aprovado para a vaga destinada ao Mestrado, por uma vaga 102 

a mais, a ser incluída no perfil da área de conhecimento de Ensino de Física, que 103 

será encaminhada pela coordenação do curso de Licenciatura em Física, para suprir 104 

a vacância do professor Jonas Maziero. Nada mais a ser tratado, o Presidente do 105 

Conselho agradeceu a presença de todos encerrando a reunião, e eu, Verônica 106 

Medeiros dos Santos, Secretária Executiva, lavrei a presente ata, que, depois de lida 107 

e aprovada, vai assinada por mim, pelo professor Fernando Junges e pelos demais 108 

presentes. 109 
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