
                                                         
 

   ATA Nº 63 – 63ª REUNIÃO DO CONSELHO DE CAMPUS BAGÉ DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO PAMPA

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

quarenta minutos, na sala mil trezentos e sete do Campus Bagé, previamente 2 

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

professor Paulo Fernando Marques Duarte Filho, a Coordenadora Administrativa 4 

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

da Silva Camargo, Marcelo Romero de Moraes (substituto), Maurício Nunes Macedo 6 

de Carvalho, Alexandre Denes Arruda, André Gündel (substituto), Taíse Simioni, 7 

Leandro 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; o representante dos 10 

docentes Edson Massayuki Kakuno; a representante dos técnicos administrativos 11 

Lúcia Irala Leitão e o representante dos discentes Moises Diego Deangelo. 12 

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

presentes e deu início à reunião, apresentando as inclusões de pauta: Convênio 14 

com escola de Rivera e Instalação de ar condicionado. 1. Apreciação de Atas. 15 

1.1. Ata 62 do Conselho de Campus. Na ausência de manifestações, em regime 16 

de votação, a Ata 62 do Conselho de Campus foi aprovada por 16 votos favoráveis 17 

e 1 abstenção. 2. Atos ad referendum da Direção. 2.1. Mem 222/2013 – perfil 18 

docente Desenho Técnico. Em regime de votação, o ato ad referendum foi 19 

aprovado por unanimidade. 3. Programa Inglês sem Fronteiras. A coordenadora 20 

do Programa Inglês sem Fronteiras, professora Kátia Morais, falou sobre a alteração 21 

do nome do Programa Inglês sem Fronteiras que passará a ser chamado de Idiomas 22 

sem Fronteiras, pois serão incluídos outros idiomas no Programa. Informou também, 23 

que o Campus Bagé receberá duas acadêmicas estrangeiras em 2014, que 24 

ministrarão oficinas para os discentes do Campus Bagé. Pediu que os professores 25 

façam a divulgação entre seus alunos. Registrou-se a chegada dos conselheiros 26 

Adriana Bozzetto e Marcelo Romero de Moraes. 4. Ciência em projetos. 4.1. 27 



 

Projetos de Ensino. O professor Paulo Filho apresentou os seguintes projetos: 28 

4.1.1. Instrumentação em Engenharia de Energia, coordenador: Allan Seeber. 4.1.2. 29 

Capacitando Petianos para o ensino na comunidade acadêmica, coordenador: 30 

Estevãn Martins de Oliveira. 4.1.3. Organização e realização do VI SEMA – 31 

Simpósio de Energia e Meio Ambiente na UNIPAMPA – Campus Bagé, coordenador: 32 

Alexandre Denes Arruda. 4.1.4. Visita técnica instituicional Frigorífico Languirú – 33 

Teotônia, coordenador: Estevãn Martins de Oliveira. 4.1.5. Visita técnica da disciplina 34 

de Enologia às vinícolas da Região da Campanha, coordenadora: Caroline Costa 35 

Moraes. 4.1.6. Visita técnica Usina Hidroelétrica Itaipu, coordenador: Hélvio Rech. 36 

4.1.7. Visita técnica institucional Hidroelétrica de Itaipu – Foz do Iguaçú, 37 

coordenador: Estevãn Martins de Oliveira. Foi dada ciência dos projetos aos 38 

conselheiros, e em regime de votação, os pedidos de transporte institucional 39 

referentes aos itens 4.1.3, 4.1.4 e 4.1.5 foram aprovados por unanimidade. A 40 

disponibilização de um ônibus fretado para os itens 4.1.6 e 4.1.7 também foi 41 

aprovada por unanimidade. 4.2. Projetos de Pesquisa. O professor Paulo Filho 42 

apresentou o projeto Influência da Indução do Estado de Humor Positivo na Atenção, 43 

Memória de Trabalho e Ansiedade de Estudantes Universitários, coordenado pela 44 

professora Elenice Maria Larroza Andersen. Foi dada ciência do projeto aos 45 

conselheiros. 5. Mem 2289/2013 – solicitação de transporte fretado. Esta 46 

solicitação foi analisada no item 4.1. 6. Redistribuições. 6.1. Emiliana Faria Rosa. 47 

O professor Paulo Filho falou sobre o pedido de redistribuição da professora 48 

Emiliana Faria Rosa e apresentou uma proposta de parecer analítico a ser discutido 49 

entre os conselheiros. Informou ainda, que em caso de aprovação do pedido, ele 50 

entrará em contato com a Coordenação Acadêmica do Campus Dom Pedrito para 51 

ver a viabilidade de ceder o professor de Libras do Campus, quando necessário, em 52 

caso de demora no aproveitamento de candidato aprovado em algum concurso 53 

público na área, ou demora na abertura de edital para seleção de outro professor 54 

para substituí-la. Na ausência de manifestações, em regime de votação, o pedido 55 

de redistribuição e parecer analítico foram aprovados por unanimidade. 6.2. Elias de 56 

Souza Santana. O professor Paulo Filho falou sobre o pedido de redistribuição do 57 

Assistente em Administração Elias de Souza Santana e apresentou uma proposta de 58 

parecer analítico a ser discutido entre os conselheiros. Frisou que a saída do 59 

servidor será uma perda enorme para o STIC do Campus Bagé, onde ele 60 

desempenha suas atividades atualmente. Informou ainda, que a Coordenadora 61 



 

Administrativa Paloma Rosa já entrou em contato com a Direção do NTIC e a 62 

PROGESP para solicitar o preenchimento desta vaga por alguém que tenha 63 

conhecimento na área de TTI. Paloma pediu a compreensão de todos, pois neste 64 

período de transição dos servidores, o serviço de webconferência não será 65 

disponibilizado. Na ausência de manifestações, em regime de votação, o pedido de 66 

redistribuição e o parecer analítico foram aprovados por unanimidade. 7. 67 

Homologação de processos seletivos. 7.1. Algoritmos e Programação – Edital 68 

206/2013. O processo seletivo para professor substituto na área de Algoritmos e 69 

Programação foi homologado pelo Conselho. Foram aprovados dois candidatos: 70 

Alex Dias Carvalho com nota 7,48 e Tassiani Ritta Freitas com nota 6,04. 7.2. 71 

Ensino de Inglês – Edital 206/2013. O processo seletivo para professor substituto 72 

na área de Ensino de Inglês foi homologado pelo Conselho. Foram aprovados três 73 

candidatos: Luisa Klug Guedes com nota 7,71; Gustavo Brauner com nota 6,91 e 74 

Marlana de Mello Pereira com nota 6,53.  8. Logotipo Prova de Proficiência em 75 

Português – ProPPor. O professor Paulo apresentou aos conselheiros o logotipo da 76 

Prova de Proficiência em Português – ProPPor encaminhado pela professora 77 

Valesca Irala para apreciação. Em regime de votação, foi aprovado por 14 votos 78 

favoráveis e 2 abstenções. 9. Alteração da coordenação da Comissão Local de 79 

Pesquisa. A professora Ana Paula Manera comunicou que foi convidada pelo Pró-80 

reitor de Pesquisa a assumir a Coordenação de Pesquisa e Inovação, e indicou a 81 

professora Carla Kipper para substituí-la na coordenação da Comissão Local de 82 

Pesquisa do Campus Bagé. Em regime de votação, a indicação da professora 83 

Carla Kipper como coordenadora da Comissão Local de Pesquisa foi aprovada por 84 

unanimidade. 10. Apoio do Campus à implantação de uma política de gestão 85 

ambiental na UNIPAMPA. A professora Ana Paula Manera informou que participou 86 

de um curso de gestão ambiental oferecido pelo NUDEPE. Na ocasião, foi definido 87 

entre os participantes que um representante de cada campus faria uma consulta 88 

para verificar o interesse da sua unidade em desenvolver uma política de gestão 89 

ambiental. O professor Paulo sugeriu que o assunto seja debatido na próxima 90 

reunião geral do Campus Bagé. 11. Aprovação de PPC’s. 11.1. Licenciatura em 91 

Física. 11.2. Engenharia de Produção. 11.3. Licenciatura em Matemática. 11.4. 92 

Engenharia de Alimentos. Os coordenadores de cursos fizeram breve relato sobre 93 

as alterações feitas nos TCC’s. Em regime de votação, os PPC’s dos cursos de 94 

Licenciatura em Física, Engenharia de Produção, Licenciatura em Matemática e 95 



 

Engenharia de Alimentos foram aprovados por unanimidade.  12. Aproveitamento 96 

de candidato na área de Matemática. O professor Paulo Filho informou que na 62ª 97 

Reunião do Conselho de Campus, realizada em 6 de dezembro, foi encaminhado 98 

perfil docente na área de Matemática, para preenchimento de uma vaga recebida em 99 

2012. Esta vaga seria ocupada pelo professor Fábio Lucas Izaguirre Martins do 100 

Campus Itaqui, por meio de processo de remoção para o Campus Bagé. Com a 101 

desistência do professor Fábio Martins, foi encaminhado novo perfil docente para a 102 

Divisão de Concursos/PROGESP, mas foi informado que há banco de aprovados no 103 

concurso público realizado no Campus Alegrete (Edital 52/2013), com perfil 104 

semelhante ao encaminhado pelo Campus Bagé. Portanto, conforme orientações da 105 

Divisão de Concursos, a Comissão do curso de Matemática decidiu solicitar o 106 

aproveitamento de candidato aprovado no concurso realizado no Campus Alegrete. 107 

Solicitou ainda que, e em caso de impossibilidade deste aproveitamento, seja dado 108 

seguimento no processo de abertura de novo edital para provimento desta vaga. 13. 109 

Afastamentos. 13.1. Diana Paula Salomão de Freitas. Retirado de pauta. 13.2. 110 

Sonia Maria da Silva Junqueira. O professor Paulo Filho apresentou a 111 

documentação referente à solicitação de afastamento integral para pós-graduação 112 

da professora Sonia Maria da Silva Junqueira. Conforme informação da 113 

coordenação do curso de Matemática, caso não seja possível o aproveitamento de 114 

candidato aprovado no processo seletivo do Edital 109/2013 por não haver vaga 115 

disponível para contratação de professor substituto, os professores da área se 116 

responsabilizarão pelas disciplinas da professora Sonia. Em regime de votação, o 117 

pedido de afastamento integral para pós-graduação da professora foi aprovado por 118 

unanimidade. 13.3. Silvana Silva.  O professor Paulo Filho apresentou a 119 

documentação referente à solicitação de afastamento do país da professora Silvana 120 

Silva. Na ausência de manifestações, em regime de votação, o pedido de 121 

afastamento do país da professora foi aprovado por unanimidade. 14. Criação de 122 

turma especial. O professor Guilherme Marranghello elaborou um estudo sobre o 123 

alto índice de reprovação na disciplina de Física 1 e sugeriu a criação de uma turma 124 

piloto com menos alunos, mais créditos e com programa específico. A ideia também 125 

é de priorizar os alunos com histórico de reprovação, objetivando aprovar mais de 126 

50% dos alunos e reprovar no máximo 10% por frequência. A criação desta turma 127 

piloto foi aprovada na Comissão de Ensino. O professor Paulo Filho fará consulta à 128 

PROGRAD para verificar a possibilidade de ser aberto um edital específico para os 129 



 

interessados. Em regime de votação, a criação da turma piloto referente ao projeto 130 

do professor Guilherme Marranghello foi aprovada por unanimidade. 15. Aprovação 131 

de NDE. 15.1. Licenciatura em Música. O NDE do curso de Licenciatura em 132 

Música, composto pelos professores Alexandre Machado Takahama, Adriana 133 

Bozzetto, Carla Eugenia Lopardo, Elaine Martha Daenecke, Lúcia Helena Pereira 134 

Teixeira e Matheus de Carvalho Leite, em regime de votação, foi aprovado por 135 

unanimidade. 15.2. Licenciatura em Letras – Línguas Adicionais. Este item foi 136 

retirado de pauta devido à falha no arquivo onde constavam os nomes dos membros 137 

do NDE. O assunto será incluído na pauta da próxima reunião do Conselho. 16. 138 

Perfil professor substituto para Engenharia de Alimentos. O professor Paulo 139 

Filho apresentou a todos o perfil para contratação de professor substituto devido à 140 

licença gestante da professora Andressa Carolina Jacques, que tem data de parto 141 

prevista para o dia 4 de abril de 2014. Perfil: 1 vaga; Regime de trabalho: 40 horas; 142 

Área de conhecimento: Ciências Agrárias com ênfase em Ciência e Engenharia de 143 

Alimentos. Requisitos: Graduação em Engenharia de Alimentos com Mestrado ou 144 

Doutorado em Engenharia ou áreas afins. Tipos de Prova: Didáticas, Títulos e 145 

Entrevista; Prova Didática: Aula Expositiva. Pesos da Prova Didática: 6; Pesos dos 146 

Critérios da Aula Expositiva: 1. Planejamento de uma aula – peso 3; 2. Domínio do 147 

tema sorteado – peso 3; 3. Capacidade de comunicação – peso 2; 4. Postura 148 

pedagógica – peso 2. Pesos da Prova de Entrevista: 2; Pesos dos critérios da prova 149 

de Entrevista: 1. A capacidade do candidato de refletir sobre a própria formação 150 

escolar e acadêmica - peso 3; 2. As experiências e expectativas profissionais - peso 151 

3. 3. A capacidade de formular uma proposta envolvendo atividades de Ensino – 152 

peso 4. Peso da Prova de Títulos: 2. Em regime de votação, o perfil foi aprovado 153 

por unanimidade. 17. Convênio com escola de Rivera. A professora Valesca Brasil 154 

Irala encaminhou o Mem. 2302/2013 com a proposta de convênio entre a 155 

UNIPAMPA e a Escola Saint Catherine´s School Rivera, vinculado ao projeto 156 

‘Desenhos pedagógicos na fronteira Brasil/Uruguai”. Em regime de votação, o 157 

convênio foi aprovado por unanimidade desde que não haja ônus para o Campus 158 

Bagé. 18. Instalação de ar condicionado. O professor Sandro Camargo questionou 159 

sobre a possibilidade de instalação de aparelhos de ar condicionado no Campus, e a 160 

coordenadora administrativa, Paloma Rosa, explicou que houve problemas com a 161 

empresa licitada. Informou também, que o assunto é complexo em virtude dos 162 

problemas apresentados na rede elétrica do Campus, o que impossibilita a 163 



 

instalação. Nada mais a ser tratado, o professor Paulo agradeceu a presença de 164 

todos encerrando a reunião, e eu, Verônica Medeiros dos Santos, Secretária 165 

Executiva, lavrei a presente ata, que, depois de lida e aprovada, vai assinada por 166 

mim, pelo professor Paulo Fernando Marques Duarte Filho e pelos demais 167 

presentes. 168 
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