
 

   ATA Nº 65 – 65ª REUNIÃO DO CONSELHO DE CAMPUS BAGÉ DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

 

Aos sete dias do mês de março do ano de dois mil e quatorze, às nove horas, na 1 

sala dois mil cento e seis do Campus Bagé, previamente convocados, reuniram-se 2 

em caráter ordinário: o Diretor professor Fernando Junges, o Coordenador 3 

Acadêmico 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, Allan Seeber, Marcelo Xavier Guterrez, Alexandre Denes Arruda, 6 

Pedro Fernando Teixeira Dorneles, Taíse Simioni, Sara Mota (substituto do 7 

Alessandro Bica), Leandro Hayato Ymai, Adriana Bozzetto, Douglas Mayer Bento, 8 

Guilherme Frederico Marranghello; a representante da Comissão de Extensão Lúcia 9 

Maria Britto Correa; a representante da Comissão de Pesquisa Carla Judite Kipper; 10 

os representantes dos docentes Edson Massayuki Kakuno e Simone Silva Pires de 11 

Assumpção; os representantes dos técnicos administrativos Cléver Martins Leitzke e 12 

Lúcia Irala Leitão e o representante dos discentes Moises Diego Deangelo. 13 

Constatando o quorum legal, o professor Fernando Junges agradeceu a presença de 14 

todos os presentes e deu início à reunião com a leitura das pautas.  1. Apreciação 15 

de Ata: Ata 64 do Conselho de Campus – Após analise, este item foi retirado de 16 

pauta para alterações sugeridas pelos conselheiros. Retornará para votação na 17 

próxima reunião. 2. Atos ad referendum da Direção. 2.1 Mem. 006/2014 - perfil 18 

para professor efetivo na área de Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS – 19 

Professor Fernando fez a leitura do memorando 06/2014 contendo a aprovação ad 20 

referendum do perfil docente LIBRAS conforme apresentado no formulário para 21 

abertura de concurso. 2.2 Mem. 007/2014 - perfil para professor efetivo na área 22 

de Engenharia de Produção - Ergonomia e Segurança do Trabalho - Fernando fez 23 

a leitura do memorando 07/2014 contendo a aprovação ad referendum do perfil 24 

docente para Engenharia de Produção. Relatou que a PROGESP recusou o 25 

aproveitamento de candidato aprovado em processo seletivo da FURG Universidade 26 

Federal de Rio Grande. O conselheiro prof. Marcelo Guterres relatou que, em 27 

conversa com o vice-reitor da FURG, o mesmo concordou em ceder o candidato 28 

aprovado desde que ocorra solicitação pelo vice-reitor da UNIPAMPA, apresentou o 29 

currículo do aprovado e questionou a decisão por considerar ser vantajoso para 30 

UNIPAMPA. Foi definido que os conselheiros Fernando Junges, Paulo Fernando 31 

Duarte Filho e Marcelo Guterres se reunirão com o vice-reitor para elaborar a 32 

justificativa para o aproveitamento deste candidato.  2.3 Mem. 008/2014 - perfil para 33 



 

professor efetivo na área de Música: História da Música e da Música Brasileira 34 

– Foi feita a leitura do memorando 8/2014 contendo a aprovação ad referendum do 35 

perfil docente para Licenciatura em Música conforme formulário para abertura de 36 

concurso apresentado. 2.4 Mem. 010/2014 – transporte para curso de 37 

capacitação de profissionais da educação básica do Programa Mais Educação 38 

– Foi feita a leitura do memorando 10/2014 contendo a aprovação ad referendum de 39 

uso de veículo oficial. 2.5 Mem. 015/2014 - perfil docente para professor efetivo 40 

na área de Engenharia de Computação: Concepção e Teste de Circuitos 41 

Integrados – Foi feito a leitura do memorando 15/2014 contendo aprovação ad 42 

referendum do perfil docente para Engenharia de Computação conforme formulário 43 

para abertura de concurso apresentado. 2.6 Mem. 016/2014/Direção - 44 

Credenciamento UNIPAMPA como Centro de Exame DELE (“Diplomas de 45 

Español como Lengua Extranjera”) – Foi feito a leitura do memorando 16/2014 46 

contendo a aprovação ad referendum do credenciamento da Unipampa como centro 47 

de exame DELE. Conforme concordaram os conselheiros, foi votada em bloco a 48 

aprovação dos atos ad referendum apresentadas, que resultou na aprovação por 49 

unanimidade, 22 (vinte e dois) votos favoráveis.  3. Ciência em projetos: 3.1 50 

Projetos de Ensino – Professor Paulo Filho apresentou os projetos aprovados na 51 

ultima reunião da Comissão de Ensino: Clube Intercampi de Astronomia (Guilherme 52 

Marranghello); Conhecendo a Geogebra (Margarida Negrão); I Jornada de Pesquisa 53 

da Unipampa (Taise Simione); PET Aplica (Estevãn Martins). 3.2 Projetos de 54 

Pesquisa - Fernando fez a leitura do memorando 104/2014 encaminhado pela 55 

comissão de pesquisa apresentando a aprovação dos seguintes projetos: 56 

Desenvolvimento de Mousse Empregando Substitutos dos Ingredientes de Origem 57 

Animal I(Fernanda Germano Alves Gautério); Conservação e estabilidade da enzima 58 

beta-galactosidase (Ana Paula Manera); Análises microbiológicas de carnes de 59 

ovinos e caprinos do Alto Camaquã (Ana Paula Manera); E O teste allium cepa como 60 

proposta experimental para o Ensino de Química (Tales Leandro Costa Martins). 3.3 61 

Projetos de Extensão – Foi feita a leitura das Atas da Comissão de Extensão com a 62 

homologação dos seguintes projetos: I Seminário de recursos hídricos das bacias do 63 

pampa gaúcho/II Seminário de pesquisa e extensão sobre a bacia hidrográfica do rio 64 

Negro em território brasileiro (Alexandro Gularte Schafer); Sorro Cineclube (Mauro 65 

Ricardo Lemos); Oficinas Universitárias de Cinema- OFICEUNICINE (Marcelo 66 

Rivelino Martins da Silva); “Filosofia para todos” (Tânia de Souza); “Falemos de 67 

Ciência: Energia e Meio Ambiente” (Maria Alejandra Leindo); “UNIPAMPA Presente” 68 

(Tânia de Souza); “UNIPAMPA para todos” (Alexandre Denes Arruda); “Xadrez na 69 

Unipampa” (Mauricio Carvalho); Observatório de Aprendizagem (Rodrigo Faveri); “O 70 

ensino da manutenção através da reciclagem de cadeiras universitárias com 71 

prancheta” (Vanderlei Eckhart); O Planetário na Região da Campanha e “Curso de 72 



 

Extensão em Astronomia Avançada” (Guilherme Frederico Marranghello); 73 

Empreendedorismo e Cooperativismo no Pampa (Sergio Meth); Núcleo de Línguas 74 

Adicionais (Sara dos Santos Mota); Educação musical no Pampa: ações e reflexões 75 

(Alexandre Machado Takahama); Contextualizando a cultura surda e a difusão de 76 

LIBRAS (Keli Krause – São Borja); ORTel – Oficina de Recursos Telemáticos (2) e 77 

Fanzine Campus Bagé serão complementados (Giovani Andreoli); Cinema na 78 

UNIPAMPA (Lúcia Maria Britto Corrêa); Laboratório de Leitura e Produção Textual: 79 

escrita colaborativa e experimental no Jornal Universitário do Pampa (Clara 80 

Dornelles); Criação e Implantação de Centro de Tradição Gaúchas na UNIPAMPA 81 

(Fabio Tomm); Quadrinhos em Exposição: da Gênese à Reconstrução do Super-82 

herói (Rodrigo Borges de Faveri); E Desenvolvimento de Feira de Profissões em 83 

Escolas Públicas do Bairro São Judas Tadeu na cidade de Bagé-RS (Estevãn de 84 

Oliveira). Após votação em bloco, foram aprovadas as homologações dos projetos 85 

citados com votação unanime, 22 (vinte e dois) votos favoráveis. 4. Propostas da 86 

Coordenação Administrativa: 4.1 Proposta de alocação de recursos de custeio 87 

do Campus para 2014 – A conselheira Paloma da Rosa relatou a queda no 88 

percentual destinado ao custeio do Campus, que está em 16% do orçamento da 89 

UNIPAMPA, informou o planejamento para a distribuição dos recursos e falou da 90 

importância de aprovação imediata da proposta apresentada. O Conselheiro prof. 91 

Marcelo Guterres relatou seu desconforto em votar algo tão importante com uma 92 

analise tão previa. Paloma informou que os conselheiros foram interados da proposta 93 

na reunião anterior, e ainda, que na semana passada foi encaminhada á todos os 94 

servidores. O conselheiro Pedro Dorneles solicitou maior prazo para avaliação do 95 

material, além de uma reunião especifica para deliberar o orçamento. Fernando 96 

relatou a necessidade de se fazer um levantamento do custo do Campus e 97 

apresentou novamente a planilha e falou do prazo para encaminhar o planejamento, 98 

que caso não ocorra no prazo, não será repassada a verba ao Campus. Paloma 99 

informou que somente será possível realizar compra solicitadas pelos cursos se 100 

houver ata de registro de preços. O conselheiro Marcelo Guterres propôs o remanejo 101 

dos recursos destinados à Diárias e Passagens para material de consumo para 102 

depois se discutir o uso deste recurso nas outras modalidades. O conselheiro prof. 103 

Edson Kakuno manifestou a necessidade de expor à reitoria a demanda de recursos 104 

com o esgotamento deste, agilizando o uso dos recursos existentes. Fernando 105 

apresentou os valores distribuídos na primeira parcela e propôs que se aprove esta 106 

primeira parcela para as outras duas restantes ser discutido posteriormente, relatou 107 

que a proposta foi feita em cima dos gastos do ano anterior, e reforçou se tratar de 108 

uma proposta inicial, podendo ser rediscutido posteriormente à aprovação. Está 109 

proposto informar em memorando que poderá ocorrer um remanejamento após a 110 

criação de uma comissão para tratar do assunto. O conselheiro discente Moises 111 



 

Deangelo comentou a ocorrência de viagens feitas pelos discentes não aproveitadas 112 

para fins acadêmicos, solicitou se priorize as aulas. O conselheiro Edson Kakuno 113 

propôs que se reduza o valor da primeira parcela, que compromete mais de um terço 114 

do valor total, já que vai se criar uma subcomissão para discutir o recurso restante. 115 

Após manifestos contrários a destinação de recurso para Diárias Exterior, o valor foi 116 

remanejado, na planilha, para Consumo, conforme já ocorria nas alocações de 117 

recursos anteriores. Foi votado o encaminhamento: Aprovar a planilha apresentada 118 

em tela com o remanejamento do recurso para passagens exterior para material de 119 

consumo, e o comprometimento de minimizar os gastos nos próximos 15 dias até a 120 

realização dos trabalhos pela comissão de orçamento. Aprovado com 21 (vinte e um) 121 

votos favoráveis e uma abstenção. Foi criada a Comissão de Orçamento com o 122 

objetivo de elaborar nova proposta de orçamento para 2014, composto pelos 123 

conselheiros prof. Edson Kakuno, prof. Marcelo Guterres, técnico administrativo 124 

Clever Leitzke, coordenadora administrativa Paloma da Rosa, além do técnico 125 

administrativo Guilherme Miler (membro externo ao Conselho), também foram 126 

convidados os representantes das coordenações de curso. 4.2 Diárias e passagens 127 

do Campus: 4.2.1 Proposta para 2014 – 4.2.1.1 Aprovação do uso de checklist e 128 

demais orientações - Fernando apresentou o checklist criado para ser usado no 129 

recebimento de solicitação de Diárias e passagens, facilitando a avaliação da 130 

solicitação e reduzindo o fluxo no processo. O uso de um checklist foi aprovado pelo 131 

presidente do Conselho de Campus em consenso com os demais conselheiros. 132 

4.2.1.2 Aprovação do checklist – Após ser analisado pelos conselheiros, foram 133 

sugeridas adequações no checklist, com isso, foi retirado de pauta para ser revisto. 134 

Os itens 4.2.2. e 4.2.3. com os respectivos assuntos: Apresentação do planejamento 135 

de diárias enviado pelos servidores, e Comissão para discussão de critérios, foram 136 

suspensos. 5. Proposta de regimento do Conselho de Campus – Foi solicitou aos 137 

conselheiros, apoio na elaboração do regimento do Conselho de Campus. 138 

Colocaram-se a disposição os conselheiros Clever Leitzke e Edson Kakuno, 139 

juntamente com Fernando Junges. 6. Representações no Conselho e Comissões 140 

do Campus - Fernando relatou a falta de representação discente, entre outras, no 141 

Conselho e Comissões do campus, e informou a intenção de realizar eleição para 142 

repor estas representações e outras vacantes ou temporárias em um único edital, 143 

para isto, solicitou que as comissões de curso comuniquem suas demandas. 7. 144 

Calendário de reuniões 2014 – Após consultar os conselheiros fica definido manter 145 

intercaladas as reuniões do Conselho  de Campus com as da Comissão de Ensino 146 

ás sextas-feiras. A proposta foi acolhida pelos conselheiros. 8. Composição pró-147 

tempore da Comissão Local de Avaliação: representante discente Adriano 148 

Bratkowski, representante docente Alexandre Ferreira Galio e representante 149 

técnico administrativo Verônica Medeiros dos Santos – O Conselheiro Paulo 150 



 

Duarte Filho fez um relato da formação da Comissão Local de avaliação e informou 151 

que entrará no calendário de eleições do campus. Foi votada a Aprovação da 152 

Comissão Local de Avaliação pró-tempore. Aprovado por unanimidade, 15 (quinze) 153 

votos favoráveis. 9. Relatório de concessão de horário especial: 9.1 Carlos 154 

Michel Betemps – Após apresentação do relatório de concessão de horário especial 155 

do prof. Carlos Michel Betemps, foi aprovado em votação unanime, 15 votos 156 

favoráveis. 9.2 Viviane Kanitz Gentil – Após apresentação do relatório juntamente 157 

com solicitação da nova concessão de horário especial, foi aprovado tanto o relatório 158 

quanto a nova concessão de horário especial em votação unanime, 15 (quinze) votos 159 

favoráveis. 10. NDE Letras Línguas adicionais - Retirada de pauta por estar 160 

previsto uma nova reformulação na próxima semana. 11. PPC Letras Português e 161 

Literaturas de Língua Portuguesa – Foi relatada a ausência de referência ao curso 162 

de Mestrado Profissional de Ensino de Línguas, criado após a elaboração deste 163 

PPC. Foi relatado aprovação na Comissão de Ensino. E em seguida votada a 164 

aprovação das alterações apresentadas. Aprovado com 21 (vinte e um) votos 165 

favoráveis e uma abstenção. 12. Assuntos Gerais – 12.1 Ar condicionados bloco 166 

3 – A conselheira Paloma da Rosa fez um relato dos critérios e etapas para a 167 

instalação dos aparelhos de ar condicionados no campus. O conselheiro Pedro 168 

Dorneles registrou sua contrariedade ao procedimento por não ter ocorrer algum 169 

comunicado quanto aos critérios, além de estar sendo executada em parcelas. Em 170 

resposta, justificou a urgência na instalação. Fica registrado o descontentamento dos 171 

docentes. Nada mais a ser tratado, o professor Fernando Junges agradeceu a 172 

presença de todos encerrando a reunião, e eu, Uhil Robson do Nascimento Antunes, 173 

secretariando esta reunião, lavrei a presente ata, que, depois de lida e aprovada, vai 174 

assinada por mim, pelo professor Fernando Junges e pelos demais presentes. 175 

Fernando Junges 
Presidente do Conselho 

 
 

 
Verônica Medeiros dos Santos 

Secretária Executiva 
 


