
 

ATA Nº 73 – 73ª REUNIÃO DO CONSELHO DE CAMPUS DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

 
Data: 4 de julho de 2014 

 
Local: sala 3101  

 
Horário: 8h30min 

 
Participantes: Fernando Junges (Diretor); Paulo Fernando Marques Duarte 
Filho (Coordenador Acadêmico); Paloma Cardoso da Rosa (Coordenadora 
Administrativa); Valéria Terra Crexi, Sandro da Silva Camargo, Allan Seeber, 
Marcelo Xavier Guterres, Alexandre Denes Arruda, Pedro Fernando Teixeira 
Dorneles, Taíse Simioni, Sara dos Santos Mota, Leandro Hayato Ymai, 
Adriana Bozzetto, Douglas Mayer Bento, Vania Elisabeth Barlette, Valesca 
Brasil Irala (Coordenadores de Curso); Lúcia Maria Britto Correa 
(representante da Comissão de Extensão); Carla Judite Kipper (representante 
da Comissão de Pesquisa); Edson Massayuki Kakuno e Simone Silva Pires 
de Assumpção (representantes docentes); Lúcia Irala Leitão (representante 
dos técnicos administrativos). 
  
1 Assunto: atos ad referendum da Direção. 
1.1 Mem. 054/2014/SD/Campus Bagé - aprovação dos Convênios entre 
UNIPAMPA e Prefeituras de Aceguá, Bagé e Candiota.  
Resultado: aprovado por maioria, com uma abstenção. 
 
1.2 Mem. 055/2014/SD/Campus Bagé - aprovação de transporte “ad 
referendum” para o PampaStock 2014 da UNIPAMPA 
Resultado: aprovado por maioria, com uma abstenção. 
 
2 Assunto: informes da Direção. 
2.1 Atas do Conselho: o Presidente apresentou o novo modelo de Ata, 
baseado no modelo adotado pelo CONSUNI. 
2.2 Análise jurídica:  
O Presidente leu o parecer emitido pela Consultoria Jurídica sobre o projeto 
de pesquisa proposto pela professora Denice Menegais. Conforme 
orientações do Procurador, os servidores afastados para qualificação não 
poderão exercer qualquer atividade junto aos departamentos da UNIPAMPA, 
sendo vedada a participação em bancas, reuniões e projetos de ensino, 
pesquisa e extensão.  
Encaminhamento: o professor Fernando Junges divulgará esta orientação a 
todos servidores do Campus Bagé. 
2.3 Enade 2014:  
O Presidente do Conselho apresentou o Ofício Circular MEC/INEP/GAB Nº 
069, que dispensa a inscrição do Exame Nacional de Desempenho dos 
Estudantes - ENADE 2014 dos alunos concluintes que não estejam em 
condições de colar grau até 31 de agosto, em razão da greve. 
2.4 Edital de reopção e ingresso complementar:  
Encaminhamento: as coordenações de curso deverão informar os critérios e 
número de vagas a serem ofertados por cada curso. 



 

 
3 Assunto: inclusões e exclusões de pauta. 
Resultado: os quatro pedidos de inclusão foram aprovados por unanimidade. 
3.1 Inclusões: 
3.1.1 Normas de avaliação docente: 
Proposta: enviar documento de solicitação de apoio ao CONSUNI, com texto 
sugerido pela professora Simone Assumpção: “O Conselho do Campus Bagé 
vem por meio deste requerer a IMPLANTAÇÃO IMEDIATA DO PROCESSO 
DE AVALIAÇÃO DOCENTE para fins de promoção Funcional para as 
classes de Professor Adjunto e Associado e progressão funcional nas classes 
de Professor Assistente, Adjunto e Associado. Esta solicitação se justifica 
porque o campus já conta com docentes prestes a ingressar na classe de 
associado, e docentes represados nos diversos níveis da classe de adjunto, 
sem receber os proventos devidos. Antecipamos agradecimentos pela 
atenção dispensada e demais providências”. 

Resultado: aprovado por unanimidade. 

3.1.2 Comissão de Orçamento:  

Encaminhamento: será feito convite ao professor Guilherme Goergen para 
integrar a Comissão, em substituição ao professor Marcelo Guterres. 

3.1.3 Afastamentos:  

Solicitante: Gabriela Silveira da Rosa. Natureza do evento: International 
Drying Sysmposium. Instituição: Universidade de Lyon. Local: Lyon, França. 
Período: 24 a 27 de agosto.  

Solicitante: Gabriela Silveira da Rosa. Natureza do evento: visita técnica. 
Instituição: Ecole Centrale de Paris/AgroParisTech. Local: Paris, França. 
Período: 28 e 29 de agosto.   

Solicitante: Kátia Vieira Morais. Natureza do evento: reunião de pesquisa 
sobre fronteiras e latin@ rhetoric. Instituição: Universidade do Arizona. Local: 
Tucson, Arizona, USA. Período: 31 de julho a 9 de agosto. 
Resultado: os pedidos de afastamentos foram aprovados por unanimidade. 
 
3.1.4 Pedidos de compras Engenharia de Produção: 
Proposta: solicitar análise dos pedidos de compras apresentados pela 
coordenação do curso de Engenharia de Produção e após esta análise 
submeter à apreciação do Conselho de Campus. 
 
3.2 Exclusões: não houve pedido de exclusão. 
 
4 Assunto: Comissões Locais 
4.1 Ensino. 
Foram apresentados os seguintes projetos de ensino: Apoio Pedagógico 
para alunos cegos - proponente: Leandro Ymai; Cozinha para todos: 
comunicação alternativa para forno e fogão - proponente: Amélia Rota 
Borges de Bastos; II Jornada de Poesia da Unipampa: Imaginação, 
Libertação e Transcendência - proponente: Taiane Porto Basgalupp; 
Permanência Discente e Prática Docente Universitária - proponente: 
NuDE e Coordenação Acadêmica; Análise da retenção e evasão do curso 
de engenharia de energias renováveis e ambiente - proponente: Allan 



 

Seeber; Um Estudo da Evasão no Curso de Engenharia Química Campus 
Bagé - proponente: Alexandre Denes Arruda; Título do projeto: Um estudo 
da evasão no Curso de Licenciatura em Letras  Português e Literaturas 
de Língua Portuguesa - proponente: Taíse Simioni; Projeto: Apoio 
didático-pedagógico do ensino teórico de Química Analítica - proponente: 
Cláudia Wolmann Carvalho; Um estudo da evasão nos cursos de 
graduação do Campus Bagé - proponente: Marcelo Xavier Guterres; Um 
estudo da evasão nos cursos de graduação do campus Bagé - 
proponente: Sara Mota; Uma proposta de combate à evasão no Curso de 
Engenharia de Computação do Campus Bagé - proponente: Sandro da 
Silva Camargo; Visita técnica ao Engenho Ceolin – estrada Trigolândia – 
Bagé –RS - proponente: Estevãn Martins de Oliveira; Monitoria de Física II – 
proponente: Adriane Griebeler; Exploração de Recursos Energéticos - Allan 
Sebeer; Aula Inaugural Eng. de Produção 2014/1 – proponente: Andressa 
Lhamby; Viagem ao 28º Concurso Estadual de Projetos Participativos – 
proponente: Ivonir Petrarca; Viagem ao Fórum Internacional de Software 
Livre (FISL) 2014 – proponente: Érico Hoff do Amaral. 

Resultado: Os projetos foram aprovados por unanimidade no seu mérito, 
sendo que os projetos que preveem recursos financeiros deverão ser 
analisados pelas instâncias competentes do Campus. 

4.2 Pesquisa:  
Foram apresentados os seguintes projetos de pesquisa: Cozinha para todos: 
comunicação alternativa para forno e fogão – proponente: Amelia Rota 
Borges de Bastos; A Educação Não-Formal e a Divulgação da 
Astronomia: Desafios e Perspectivas – proponente: Guilherme Frederico 
Marranghello; Desenvolvimento de um banco de dados espaço-temporal 
para a simulação e monitoramento do impacto das alterações da 
cobertura superficial do terreno no escoamento superficial direto – Fase 
II – proponente: Alexandro Gularte Schafer; Monitoramento quali-
quantitativo na bacia hidrográfica do rio negro-rs como subsídio à 
modelagem hidrológica e de qualidade da água – proponente: Alexandro 
Gularte Schafer; Educação inclusiva e o ensino de ciências: um estudo 
sobre as proposições das áreas – proponente: Amelia Rota Borges de 
Bastos; Estudo sobre Segurança de Sistemas e Dispositivos Móveis – 
ESDM – proponente: Érico Marcelo Hoff do Amaral; Matriz de indicadores 
estratégicos no agronegócio – proponente: Claudio Sonaglio Albano. 

Encaminhamento: aprovar todos os projetos no mérito e solicitar que a 
professora Amélia Bastos reveja o caráter de pesquisa no projeto Cozinha 
para todos: comunicação alternativa para forno e fogão. 
Resultado: encaminhamento aprovado com três votos contrários e três 
abstenções. 

4.3      Extensão: não foi apresentado nenhum projeto de extensão. 
 
5 Assunto: homologação do resultado das eleições  
Proposta: as vagas que não foram preenchidas por falta de candidatos ficarão 
sob responsabilidade das respectivas comissões, que deverão indicar os 
nomes para representação pro tempore e encaminhar ao Conselho de 
Campus para apreciação. 
Resultado: aprovado por unanimidade a homologação do resultado. 
 



 

6 Assunto: apreciação do PPC – Licenciatura em Música. 
Encaminhamento: aprovar o PPC - Licenciatura em Música no mérito, com a 
ressalva de que não obrigatoriamente serão disponibilizadas as dezesseis 
vagas docentes previstas no PPC. As vagas serão definidas conforme a 
política de distribuição docente neste Conselho.  
Resultado: aprovado por maioria, com três abstenções. O professor Edson 
Kakuno salientou que o PPC – Licenciatura em Música não está em 
uniformidade com os demais PPC’s dos cursos do Campus Bagé. 
 
7 Assunto: área do Campus Bagé. 
Proposta: encaminhar à PROPLAN a proposta de permuta da área do 
Campus, conforme apresentado pela COEF. 
Resultado: aprovado por unanimidade. 
 
8 Assunto: concessão de horário especial. 
8.1  Adriano Bratkowski; 
8.2 Samuel Paifer Klarosk; 
8.3 Stefan Vieira Lopes; 
8.4 Uhil Robson do Nascimento Antunes. 
Resultado: aprovado por unanimidade. 
 
9 Assunto: solicitação de diárias para servidor. 
9.1 Solicitante: Dionara Aragón. Motivo do afastamento: apresentar 
trabalho e participar do VII Colóquio Internacional de Filosofia da Educação. 
Instituição: Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Local: Rio de Janeiro. 
Período: 1 a 5 de setembro.  

Resultado: aprovado por maioria, com uma abstenção. 
 
Nada mais havendo a tratar, às 11h30min foi encerrada a Reunião e redigida 
a presente Ata, assinada pelo Professor Fernando Junges, Presidente do 
Conselho, e por mim, Verônica Medeiros dos Santos, Secretária Executiva. 
As declarações desta Reunião estão gravadas e disponíveis para consulta. 
 
 
 
 

Fernando Junges 
Presidente do Conselho 

 
 
 
 

Verônica Medeiros dos Santos 
Secretária Executiva 

 


