
                                                         
 

   ATA Nº 66 – 66ª REUNIÃO DO CONSELHO DE CAMPUS BAGÉ DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO PAMPA

Aos vinte e um dias do mês de março do ano de dois mil e catorze, às nove horas e 1 

dez minutos, na sala dois mil cento e seis do Campus Bagé, previamente 2 

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

Fernando Junges; o Coordenador Acadêmico professor Paulo Fernando Marques 4 

Duarte Filho; a Coordenadora Administrativa Paloma Cardoso da Rosa; os 5 

Coordenadores de Curso Sandro da Silva Camargo, Marcelo Romero de Moraes 6 

(substituto), Marcelo Xavier Guterres, Alexandre Denes Arruda, Pedro Fernando 7 

Teixeira Dorneles, Taíse Simioni, Sara dos Santos Mota (substituta), Adriana 8 

Bozzetto, Douglas Mayer Bento, Renata Hernandez Lindemann (substituta); a 9 

representante da Comissão de Extensão Lúcia Maria Britto Correa; a representante 10 

da Comissão de Pesquisa Carla Judite Kipper; os representantes docentes Edson 11 

Massayuki Kakuno e Simone Silva Pires de Assumpção e a representante dos 12 

técnicos administrativos Lúcia Irala Leitão. Constatando o quorum legal, o professor 13 

Fernando agradeceu a presença de todos os presentes e deu início à reunião, 14 

apresentando os pedidos de inclusão de pauta: solicitação de diárias - Alexandro 15 

Shafer; perfil docente Engenharia de Produção; homologação de concursos públicos 16 

- Ensino de Física e Desenho Técnico; NDE do curso de Letras Línguas Adicionais; 17 

solicitação de transporte - Pedro Dorneles; cotas de impressão – Edson Kakuno. Os 18 

pedidos de inclusão foram aprovados por 17 votos favoráveis e 1 abstenção. 1. 19 

Aprovação da Coordenação do Curso de Licenciatura em Letras: Línguas 20 

Adicionais. O professor Fernando Junges fez a leitura do Mem. 214/2014/Campus 21 

Bagé e da Ata nº03/2014 da Comissão de curso de Letras Línguas Adicionais, onde 22 

foi indicada nova composição para coordenação do curso. A professora Sara dos 23 

Santos Mota foi indicada como coordenadora pro tempore e o professor Alessandro 24 

Bica o coordenador substituto pro tempore. Em regime de votação, a nova 25 

composição da coordenação do curso de Letras Línguas Adicionais foi aprovada por 26 

unanimidade. 2. Apreciação de Atas. 2.1. Ata 64 do Conselho de Campus. Foi 27 



 

solicitada a correção do nome do professor Leandro Ymai. Após o pedido de 28 

correção, a Ata 64 foi aprovada por 17 votos favoráveis e 1 abstenção. 2.2. Ata 65 29 

do Conselho de Campus. Item retirado de pauta para correções. 3. Atos ad 30 

referendum da Direção. 3.1. Mem. 017/2014/SD Campus Bagé – Aprovação para 31 

uso do micro-ônibus para transporte dos alunos da Engenharia Química para 32 

Santana do Livramento. 3.2. Mem. 019/2014/SD Campus Bagé – Aprovação “ad 33 

referendum” do uso da van para transporte de docentes e discentes para 34 

Jaguarão. 3.3. Mem. 020/2014/SD – aprovação ad referendum transporte de 35 

acadêmicos para Pelotas/RS na empresa Conserva Oderich S.A. 3.4. Mem. 36 

021/2014/SD – Homologação de projetos de extensão. 3.5. Mem. 023/2014/SD – 37 

Banca processo seletivo – Edital 25/2014. 3.6. Mem. 024/2014/SD – 38 

Homologação de projetos de ensino. 3.7. Mem. 026/2014/SD Campus Bagé - 39 

Homologação de projetos de pesquisa. O professor Fernando fez a leitura dos 40 

atos ad referendum da Direção do Campus Bagé, e, em regime votação em bloco, 41 

foram aprovados por 17 votos favoráveis e 1 abstenção. 4. Apresentação e 42 

encaminhamentos do Relatório de Gestão 2013. 4.1. Encaminhamentos para 43 

Relatório de Gestão 2014. O professor Fernando informou que o relatório deverá 44 

ser aprovado até 30 de março e publicado até o dia 31. Por isso, pediu que os dados 45 

sejam encaminhados até o dia 26, pois no dia 28 será realizada reunião com pauta 46 

única para finalizar o documento. 5. Relato e encaminhamentos da Comissão de 47 

Orçamento. A coordenadora administrativa fez o relato das duas últimas reuniões. O 48 

professor Edson Kakuno informou que a Comissão está enfrentando dificuldades na 49 

divisão dos valores porque no ano anterior não foi utilizado todo o recurso previsto. 50 

O professor Marcelo Guterres afirmou a Comissão deveria agir como a COEF, 51 

analisando o mérito dos pedidos. O professor Edson disse que a comissão está se 52 

organizando para ver qual tipo de trabalho irá seguir. 6. Solicitações de diárias 53 

para participação em eventos. 6.1. José Daniel Santos. 6.2. Ricardo Zottis. O 54 

professor Fernando leu os três pedidos. 6.1 José Daniel Santos: aprovado com 16 55 

votos favoráveis e 2 abstenções, com a  ressalva de alterar a volta do dia 7 para o 56 

dia 6, por economicidade. 6.2 Ricardo Zottis: retirado de pauta para esclarecimentos 57 

sobre apresentação ou não de trabalho, e sobre como ficarão as atividades na sua 58 

ausência. 6.3 Alexandro Shafer: aprovado por unanimidade. 7. Apresentação do 59 

edital de eleições para representações nas instâncias do Campus. O Presidente 60 

do Conselho apresentou a minuta do edital com os cargos vagos ou que estão com 61 



 

representação pro tempore e pediu a todos que analisem o documento e façam as 62 

sugestões de alteração. Proposta 1: todos mandatos pro tempore e vacantes serão 63 

eleitos. Proposta 2: eleição somente para cargos pro tempore. Em regime de 64 

votação, a Proposta 1 foi escolhida por 16 votos favoráveis contra 2 votos da 65 

Proposta 2. 8. Reopção do curso de Engenharia de Produção. O professor Paulo 66 

Filho informou aos conselheiros que este assunto foi discutido na comissão de curso 67 

de Engenharia de Produção (COCEP). Ele explicou que houve um equívoco na 68 

definição dos alunos contemplados com as vagas de reopção para o curso de 69 

Engenharia de Produção. Os critérios foram mal interpretados pela comissão do 70 

curso, gerando assim, a interposição de recursos por alguns candidatos. Após 71 

análise, a comissão do curso de Engenharia de Produção deferiu os cincos recursos 72 

recebidos e aprovou a manutenção das outras cinco vagas para os discentes já 73 

contemplados. Com isso, a comissão do curso solicitou o aumento do número de 74 

vagas de cinco para dez. A Pró-reitoria de Graduação (PROGRAD), responsável 75 

pela liberação destas vagas, solicitou a aprovação do Conselho de Campus para 76 

formalizar o pedido de ampliação destas cinco vagas. Após longa discussão sobre o 77 

impacto do aumento de vagas em todas as áreas, o professor Marcelo Guterres, 78 

coordenador do curso de Engenharia de Produção, colocou a possibilidade de ser 79 

republicado o resultado, mantendo somente as cinco vagas iniciais. O professor 80 

Paulo disse que, na sua opinião, como foi um equívoco da comissão de curso, todos 81 

os dez alunos devem ser absorvidos neste momento, caso a PROGRAD autorize. 82 

Após esclarecimentos, em regime de votação, por 16 votos favoráveis e 1 83 

abstenção foi aprovado o encaminhamento sugerido pela comissão do curso de 84 

Engenharia de Produção – manter os dez classificados, alterando corretamente a 85 

ordem de classificação. Registrou-se a ausência da conselheira Lúcia Leitão no 86 

momento da votação. O professor Douglas Bento solicitou que a reunião se estenda 87 

somente até às doze horas. O presidente do Conselho concordou, mas pediu 88 

antecipação de algumas pautas urgentes: perfil docente e homologação dos 89 

concursos. Em seguida, o professor Marcelo Guterres pediu para ser registrado em 90 

ata seu agradecimento aos professores Paulo e Fernando, com relação ao processo 91 

de pedido de aproveitamento de um docente aprovado em concurso público na 92 

FURG. .9. Concessão de horário especial. 9.1. Carlos Michel Betemps: aprovada 93 

por unanimidade. 9.2. Mozer Carvalho: aprovada por unanimidade. 9.3. Sandra 94 

Piovesan: aprovada por unanimidade, condicionado á apresentação da 95 



 

compensação de trabalho na UNIPAMPA.10. Mobilidade docente. 10.1. Andressa 96 

Rocha Lhamby. O professor Paulo Filho fez a leitura do Mem 006/2014/CASG, que 97 

foi enviado pela coordenação acadêmica do Campus São Gabriel, onde consta o 98 

convite à professora Andressa Lhamby para ministrar a componente curricular Teoria 99 

Geral da Administração (60h), nas sextas-feiras, no período noturno. Após 100 

esclarecimentos, em regime de votação, a mobilidade docente foi aprovada por 101 

unanimidade, com a ressalva de que o Campus Bagé não tenha ônus acadêmico 102 

nem financeiro. 11. Data da semana acadêmica. O coordenador acadêmico 103 

informou que a data definida pela Comissão de Ensino foi de 11 a 15 de agosto, 104 

baseada em outros eventos previstos no Campus (SEMA, SIEPE). Ele informou que 105 

a semana acadêmica será organizada pelos DA’s. O conselheiro Edson Kakuno 106 

solicitou o registro em ata a sua sugestão de realização da semana acadêmica 107 

durante o mês de julho, para evitar o impacto na graduação. 12. Reunião Geral do 108 

Campus – 17 de maio. O coordenador acadêmico relatou que a reunião será com 109 

convocação e servirá para fornecer informações aos novos docentes do Campus. 110 

Também serão discutidos assuntos sobre formação pedagógica para os docentes. 111 

13. Ciência de aplicação do questionário elaborado pelo NuDE. O professor 112 

Paulo Filho fez breve relato sobre o assunto. 14. Perfil docente. O professor 113 

Fernando apresentou o seguinte perfil: 1  vaga; Área de conhecimento: Engenharia 114 

de Produção. Requisitos: Graduação em Engenharia de Produção com Doutorado 115 

ou Mestrado em Engenharia de Produção ou Engenharia Mecânica ou Engenharia 116 

de Automação e Controle ou Engenharia Metalúrgica. Pesos dos critérios da Prova 117 

Escrita: 1. Emprego de conceito – peso 4; 2. Utilização de técnicas e suas inter-118 

relações – peso 3; 3. Capacidade de expressão em linguagem acadêmica de acordo 119 

com a área de conhecimento do Concurso – peso 3. Prova Didática: Aula Expositiva. 120 

Pesos dos critérios da Aula Expositiva: 1. Planejamento de uma aula – peso 2; 2. 121 

Domínio do tema sorteado – peso 3; 3. Capacidade de comunicação – peso 3; 4. 122 

Postura pedagógica – peso 2. Pesos dos critérios do Memorial de Trajetória 123 

Acadêmica: 1. A pertinência das atividades de ensino, pesquisa e extensão 124 

propostas pelo candidato para a área de conhecimento do Concurso e para o projeto 125 

Institucional da UNIPAMPA – peso 5; 2. A capacidade de reflexão do candidato sobre 126 

a própria trajetória de formação, assim como a factibilidade de sua proposta – peso 127 

5. A coordenação do curso de Engenharia de Produção justificou a não exigência de 128 

doutorado para este perfil devido à escassez de profissionais da área com esta 129 



 

formação. Em regime de votação, o perfil foi aprovado por unanimidade. 15. 130 

Homologação de concursos públicos. 15.1. Ensino de Física. O professor 131 

Fernando informou que o concurso teve três candidatos habilitados na seguinte 132 

classificação: 1º) Valter Antonio Ferreira (7,65); 2º) Rosana Cavalcanti Maia Santos 133 

(7,56) e 3º) Franciele Braz de Oliveira Coelho (7,41). 15.2. Geometria Descritiva, 134 

Desenho Técnico e Desenho Assistido por Computador. O concurso teve 135 

somente uma candidata aprovada, Ana Paula Batista Araújo (9,07). Em regime de 136 

votação, foram homologados por unanimidade. O coordenador do curso de 137 

Licenciatura em Física, professor Pedro Dorneles, solicitou agilidade no processo de 138 

nomeação dos aprovados, para que estes já possam estar em exercício no início do 139 

próximo semestre. Nada mais a ser tratado, o Presidente do Conselho agradeceu a 140 

presença de todos encerrando a reunião, e eu, Verônica Medeiros dos Santos, 141 

Secretária Executiva, lavrei a presente ata, que, depois de lida e aprovada, vai 142 

assinada por mim, pelo professor Fernando Junges e pelos demais presentes. 143 
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Presidente do Conselho 
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