
                                                         
 

   ATA Nº 64 – 64ª REUNIÃO DO CONSELHO DE CAMPUS BAGÉ DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO PAMPA

Aos catorze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e catorze, às oito horas e 1 

trinta 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 professor Allan Seeber), 6 

Maurício Nunes Macedo de Carvalho, Alexandre Denes Arruda, Pedro Fernando 7 

Texeira Dorneles, Taíse Simioni, Alessandro Carvalho Bica, Cláudia Laus Angelo 8 

(substituta do professor Leandro Hayato Ymai, Adriana Bozzetto, Douglas Mayer 9 

Bento, Guilherme Frederico Marranghello; a representante da Comissão de 10 

Extensão Lúcia Maria Britto Correa; a representante da Comissão de Pesquisa Carla 11 

Judite Kipper; os representantes dos docentes Edson Massayuki Kakuno e Simone 12 

Silva Pires de Assumpção; a representante dos técnicos administrativos Lúcia Irala 13 

Leitão e o representante dos discentes Moises Diego Deangelo. Constatando o 14 

quorum legal, o professor Paulo agradeceu a presença de todos os presentes e deu 15 

início à reunião, apresentando as inclusões de pauta: 13.1. Perfil docente na área 16 

de Música: História da Música e da Música Brasileira. 13.2. Perfil docente na área de 17 

Engenharia de Produção - Ergonomia e Segurança do Trabalho. 13.3. Perfil docente 18 

na área de LIBRAS. 13.4. Alteração da Coordenação de Curso Engenharia de 19 

Produção. 13.5. Data e banca do concurso na área de Desenho Técnico. 13.6. 20 

Relatório de concessão de horário especial do professor Carlos Betemps. 13.7. NDE 21 

Letras Línguas Adicionais. 13.8. Solicitação de transporte para o Programa Mais 22 

Educação. 1. Apreciação de Atas. 1.1. Ata 63 do Conselho de Campus. Em 23 

regime de votação, a Ata 63 do Conselho de Campus foi aprovada por 16 votos 24 

favoráveis e 1 abstenção. 2. Atos ad referendum da Direção. 2.1. Mem. 001/2014 25 

– coordenação do curso de Letras - Línguas Adicionais Inglês e Espanhol e 26 

Respectivas Literaturas. 2.2. Mem. 002/2014 - coordenação do curso de 27 



 

Mestrado em Ensino de Línguas. Em regime de votação, foram aprovados por 28 

unanimidade. 3. Critérios de afastamento para capacitação docente. Registrou-29 

se a chegada dos professores Adriana Bozzetto, Guilherme Marranghello e Marcelo 30 

Romero. O professor Paulo explicou a todos que a Direção do Campus recebeu 31 

quatro pedidos de afastamento integral de docentes, porém, o Campus Bagé só 32 

dispõe de duas vagas imediatas para contratação de professor substituto. Por isso, 33 

na última reunião da Comissão de Ensino (CEB), foi formada uma subcomissão para 34 

definição de critérios de escolha das áreas que deverão ser contempladas, neste 35 

momento, com a contratação de substituto. Os critérios definidos pela subcomissão 36 

foram: 1. Maior tempo em exercício na UNIPAMPA (0,50 pontos por semestre); 2. 37 

Carga horária média de sala de aula nos últimos quatro semestres e 3. Impacto = 38 

média com e sem o professor afastado (quatro semestres). Impacto na área = média 39 

com professor – média sem professor. Classificação = critério 1 ( peso de 20%) + 40 

critério 2 (peso de 30%) + critério 3 (peso de 50%) totalizando 100%. Após a 41 

apresentação dos critérios, o professor Edson Kakuno falou da importância que este 42 

assunto seja discutido mais amplamente, não só no âmbito do Conselho de Campus 43 

e Comissão de Ensino, ele defendeu que o assunto seja debatido por todos os 44 

servidores em assembleia. A professora Simone de Assumpção solicitou que no 45 

item 3 seja analisado o impacto por área e não por curso, levando em conta que os 46 

2 (dois) cursos de letras possuem várias áreas. Após a discussão do assunto, foram 47 

apresentadas as seguintes propostas a serem votadas: 1ª proposta - manter os 48 

critérios como foram apresentados; 2ª proposta - alterar o item 3 considerando 2 49 

(dois) cursos de letras em separado e 3ª proposta - retirar o critério 3 e reavaliar os 50 

pesos dos dois primeiros critérios. Em regime de votação, a 1ª proposta não 51 

recebeu nenhum voto, a 2ª proposta recebeu 13 votos favoráveis e 4 abstenções, e 52 

a 3ª proposta recebeu 3 votos favoráveis e  3 abstenções. 4. Ciência em projetos. 53 

4.1. Projetos de Ensino. O professor Paulo apresentou os projetos de ensino: 4.1.1. 54 

Biblioteca, coordenado pela bibliotecária Andrea Carvalho Pereira. 4.1.2. Projeto 55 

voluntário educativo com deficientes visuais, coordenado pelo professor Paulo 56 

Duarte Filho e o TAE Nilton Menezes. 4.2. Projetos de Pesquisa. O professor Paulo 57 

Filho apresentou os projetos de pesquisa enviados pela comissão local de pesquisa 58 

para ciência: 4.2.1. Desenvolvimento de Mousse Empregando Substitutos dos 59 

Ingredientes de Origem Animal, coordenado pela professora Fernanda Germano 60 

Alves Gautério. 4.2.2. A Educação Não-Formal e a Divulgação da Astronomia: 61 



 

Desafios e Perspectivas, coordenado pelo professor Guilherme Frederico 62 

Marranghello. 4.2.3. Desenvolvimento de um banco de dados espaço-temporal para 63 

a simulação e monitoramento do impacto das alterações da cobertura superficial do 64 

terreno no escoamento superficial direto – Fase II, coordenado pelo professor 65 

Alexandro Gularte Schafer. 4.2.4. A Formação Continuada de professores de 66 

Matemática e a Utilização de Laptops: uma inserção tecnológica da Plataforma Khan 67 

Academy na prática docente, coordenado pela professora Denice Aparecida 68 

Fontana Nisxota Menegais. Foi dada ciência dos projetos dos itens 4.2.1, 4.2.2 e 69 

4.2.3 aos conselheiros. Foi questionada pelos conselheiros a possibilidade da 70 

professora Denice submeter projetos mesmo estando em afastamento integral. Por 71 

17 votos favoráveis e 1 abstenção, o item 4.2.4 foi retirado de pauta para análise. 5. 72 

Apresentação do Organograma do Campus Bagé. Registrou-se a chegada do 73 

professor Alessandro Bica. A coordenadora administrativa Paloma Rosa apresentou 74 

o organograma aos conselheiros. O professor Sandro Camargo chamou atenção 75 

para a ausência do STIC no organograma apresentado. Paloma informou que fará a 76 

inclusão. O professor Sandro também sugeriu que sejam disponibilizadas vagas de 77 

estágios para alunos da disciplina de Gestão de Projetos do curso de Engenharia de 78 

Produção, para atuarem no setor de Projetos a ser criado pela Coordenação 79 

Administrativa. Sugeriu também, que sejam incluídos o Conselho e as Comissões do 80 

Campus. O professor Edson Kakuno pediu que o organograma não seja votado 81 

antes serem analisados alguns detalhes. Ele sugeriu que seja enviado a todos 82 

servidores a descrição de cada item e que sejam discutidos em assembleia geral do 83 

Campus. A coordenadora Administrativa disse que, neste momento, o organograma 84 

somente será apresentado e não votado. Encaminhamento: foi aprovado por 85 

unanimidade entre os conselheiros, que o organograma, juntamente com a 86 

descrição dos itens, sejam enviados a todos servidores para votação em assembleia 87 

geral. 6. Relatório e propostas da Coordenação Administrativa: 6.1. 88 

Apresentação do relatório financeiro resumido de 2013. A Coordenadora 89 

Administrativa apresentou o relatório com a previsão de gastos para 2013 em 90 

comparação com o gasto real de 2013. O professor Edson Kakuno solicitou que este 91 

assunto seja discutido em reunião específica, com pauta única. Solicitou também, 92 

que nesta reunião seja detalhada a prestação de contas de 2013 e suas falhas, para 93 

que não se repitam em 2014. Encaminhamento: aprovado por unanimidade o 94 

agendamento de reunião específica para esta pauta. 6.2. Proposta de alocação de 95 



 

recursos de custeio do Campus para 2014. Paloma explicou que neste momento 96 

só fará demonstração da planilha porque o assunto deverá ser discutido na próxima 97 

reunião do Conselho. Pediu que todos analisem as planilhas propostas pela 98 

Coordenação Administrativa, e tirem suas dúvidas o quanto antes, pois os prazos 99 

para informação da alocação de recursos geralmente são curtos quando os valores 100 

são disponibilizados. 6.3. Diárias e passagens do Campus: 6.3.1. Proposta para 101 

2014. Paloma falou que a comissão de passagens e diárias, instituída no ano de 102 

2013, não funcionou muito bem pela dificuldade de reunir todos os membros, o que 103 

acabava atrasando os processos. Por isso, ela sugeriu o cancelamento desta 104 

comissão, que poderá ser substituída pela aplicação de um formulário de checklist 105 

para concessão de diárias, para dar mais autonomia e facilitar o trabalho da 106 

Coordenação Administrativa. Paloma apresentou o formulário, baseado na 107 

Resolução 25/2011 do CONSUNI, e pediu que seja analisado por todos, para que 108 

possa ser submetido à apreciação na próxima reunião. 6.3.2. Comissão para 109 

discussão de critérios. Este assunto não foi discutido. 6.4. Apresentação da 110 

situação dos pedidos de compras 2013. Paloma apresentou a planilha atualizada, 111 

onde consta a situação dos pedidos de compra de 2013. 6.5. Compras 2014. O 112 

assunto foi discutido juntamente com o item 6.4. 7. Proposta de atividades 2014 da 113 

Coordenação Administrativa. O professor Edson Kakuno solicitou o registro da sua 114 

saída da reunião às 11h55min. A coordenadora administrativa, Paloma Rosa sugeriu 115 

três atividades a serem realizadas em conjunto com todos os servidores do Campus 116 

(será enviado convite): 12 de março - reunião geral para tratar dos assuntos de TIC 117 

do Campus, com foco no uso dos laboratórios de informática; 26 de março - 118 

apresentação dos setores da coordenação administrativa e suas atribuições e 2 de 119 

abril - apresentação sobre aquisições no setor público (compras). 8. Parecer nas 120 

solicitações de diárias. 8.1. Viviane Gentil. 8.2. Hélvio Reck. 8.3. Maurício 121 

Carvalho. 8.4. Tobias Medeiros. 8.5. André Almeida. 8.6. Francisco Ripoli. 8.7. Aline 122 

Arim. Os pedidos de diárias foram analisados pelos conselheiros. Em regime de 123 

votação, foram aprovados por unanimidade os pedidos do item 8.1 ao 8.7, com 124 

exceção de um dos dois pedidos feitos pela Pedagoga Viviane Gentil, por não haver 125 

tempo hábil de realizar os trâmites administrativos. 9. Proposta de regimento do 126 

Conselho de Campus. Será analisado na próxima reunião. 10. Representação 127 

discente do Conselho de Campus. Será analisado na próxima reunião. 11. 128 

Calendário de reuniões 2014. Será analisado na próxima reunião. 12. 129 



 

Composição da Comissão Local de Avaliação: representante discente Adriano 130 

Bratkowski, representante docente Alexandre Ferreira Galio e representante 131 

técnico administrativo Verônica Medeiros dos Santos. Será analisado na 132 

próxima reunião. 13. Pedidos de inclusão de pauta. 13.1. Perfil docente na área de 133 

Música: História da Música e da Música Brasileira. 13.2. Perfil docente na área de 134 

Engenharia de Produção - Ergonomia e Segurança do Trabalho 13.3. Perfil docente 135 

na área de LIBRAS. 13.4. Alteração da Coordenação de Curso Engenharia de 136 

Produção. 13.5. Data e banca do concurso na área de Desenho Técnico. 13.6. 137 

Relatório de concessão de horário especial do professor Carlos Betemps. 13.7. NDE 138 

Letras Línguas Adicionais. 13.8. Solicitação de transporte para o Programa Mais 139 

Educação. Estes itens incluídos na pauta não foram analisados por falta de tempo. 140 

O professor Paulo fará aprovação ad referendum dos itens que tiverem urgência e 141 

os demais serão analisados na próxima reunião. Nada mais a ser tratado, o 142 

professor Paulo agradeceu a presença de todos encerrando a reunião, e eu, 143 

Verônica Medeiros dos Santos, Secretária Executiva, lavrei a presente ata, que, 144 

depois de lida e aprovada, vai assinada por mim, pelo professor Paulo Fernando 145 

Marques Duarte Filho e pelos demais presentes. 146 
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