
 

ATA Nº 75 – 75ª REUNIÃO DO CONSELHO DE CAMPUS DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

 
Data: 25 de julho de 2014 

 
Local: sala 3101  

 
Horário: 9 horas 

 
Participantes: Paulo Fernando Marques Duarte Filho (Coordenador 
Acadêmico); Paloma Cardoso da Rosa (Coordenadora Administrativa); Carlos 
Michel Betemps, Marcelo Romero (coordenador substituto), Marcelo Xavier 
Guterres, Alexandre Denes Arruda, Pedro Fernando Teixeira Dorneles, Taíse 
Simioni, Sara dos Santos Mota, Leandro Hayato Ymai, Douglas Mayer Bento, 
Vania Elisabeth Barlette; Carla Judite Kipper (representante da Comissão de 
Pesquisa); Edson Massayuki Kakuno e Cláudio Sonaglio Albano 
(representantes dos docentes); Lúcia Irala Leitão e Clever Martins Leitzke 
(representante dos técnicos administrativos); Cammilla Rocha Soares e Jonh 
Welvins Barros de Araújo (representantes dos discentes). 
  
1 Assunto: inclusões e exclusões de pauta. 
1.1  Inclusões: 
1.1.1 Pedido de transporte. Solicitante: Alessandro Carvalho Bica. 
1.1.2 Pedido de transporte. Solicitante: Tânia Regina de Souza. 
 
1.2.1 Exclusões: item 11 da pauta. 
Resultado: aprovado por maioria, com uma abstenção. 

 
2 Assunto: informes. 
2.1 Convênio para doações. 
O professor Marcelo Guterres questionou sobre a consulta à Reitoria para 
verificar os trâmites de formalização de convênio entre a UNIPAMPA e 
empresas parceiras, para viabilizar doações de equipamentos, prestação de 
serviços, e outros. 
Encaminhamento: a Coordenadora administrativa fará a consulta e trará 
resposta ao Conselho. 
 
2.3 Situação do processo de asfaltamento. 
O professor Paulo Filho participou de reunião com o Prefeito Dudu Colombo e 
este informou que irá à Brasília na próxima semana e verificará a situação da 
verba para o asfaltamento da rua que dá acesso ao Campus.  
 
2.4 Resolução 29 – Normas Básicas de Graduação. 
Foi enviada a todos por e-mail. 
 
3 Assunto: Atos ad referendum da direção. 
3.1 Mem. 64/2014 – transporte para os CIDEC-Sul-FURG. 

Resultado: aprovado por unanimidade. 

4 Assunto: Redistribuição - Victor Luiz Scherer Lutz. 



 

Encaminhamento: o coordenador acadêmico enviará e-mail para o 
requerente solicitando um memorial de trajetória acadêmica na UNIPAMPA e 
na UFPI, e também fará consulta à chefia imediata do professor. 
Resultado: aprovado por maioria, com seis abstenções. 
 
5 Assunto: Anuência para participação em proposta de programa de 
mestrado – Aline Lorandi. 
Proposta: aprovar a participação da professora Aline Lorandi no programa, 
desde que seja dada prioridade às atividades da UNIPAMPA. 
Resultado: aprovado por unanimidade. 
Registramos uma ausência durante a votação. 
 
6 Assunto: Parecer da COEF: Implantação do Datacenter no Campus 
Bagé. 
O professor Douglas Bento solicitou o registro de sua manifestação, onde 
informou que desde fevereiro de 2013 já enviou três pedidos de espaço físico 
para a COEF e nunca obteve resposta. 
Encaminhamento: aprovar o parecer favorável à implantação do Datacenter 
no Campus Bagé. 
Resultado: aprovado por maioria, com seis abstenções. 
 
7 Assunto: Proposta da Comissão de Orçamento. 
O professor Marcelo Guterres elogiou o trabalho da Comissão e solicitou o 
registro em ata. 
Encaminhamento: subdividir o percentual de 70% destinados aos cursos em 
50% para diárias de docentes e 20% para despesas com visitas técnicas. Os 
50% levarão em conta o número de docentes em cada curso e os 20% serão 
divididos de acordo com o número de alunos de cada curso. 
Proposta: aprovar o encaminhamento e levar a discussão às comissões de 
cursos. 
Resultado: aprovado por maioria, com uma abstenção. 
 
8 Assunto: Proposta de organização da Coordenadoria Administrativa. 
Resultado: este assunto não foi analisado. 
 
9 Assunto: Proposta de organograma do Campus Bagé. 
Resultado: este assunto não foi analisado. 
 
10 Assunto: Comissão de Inventário 2014. 
Resultado: este assunto não foi analisado. 
 
11 Assunto: Relatório de afastamento do docente Bruno Neves. 
Resultado: retirado de pauta 
 
12 Assunto: NDE. 
12.1 Licenciatura em Matemática. 
12.2 Engenharia de Computação. 
Resultado: este assunto não foi analisado. 
 
13 Assunto: Comissões Locais: 
13.1 Ensino. 
13.2 Pesquisa. 

 



 

14 Assunto: Relatório da especialização em Linguagem e docência. 
Resultado: este assunto não foi analisado. 
 
15 Assunto: Pedido de transporte. Solicitante: Dionara Aragon  
Resultado: este assunto não foi analisado. 
 
Os itens 8 a 15 serão analisados na próxima Reunião, e, com a concordância 
dos conselheiros, às 12h15min foi encerrada a Reunião, ficando definido que 
os itens 8 a 15 serão analisados na próxima Reunião, com exceção dos itens 
urgentes, que deverão ser aprovados em caráter ad referendum pela Direção 
do Campus. Após, foi redigida a presente Ata, e assinada pelo Professor 
Paulo Fernando Marques Duarte Filho, Presidente em exercício do Conselho, 
e por mim, Verônica Medeiros dos Santos, Secretária Executiva. As 
declarações desta Reunião estão gravadas e disponíveis para consulta. 
 
 
 
 

Paulo Fernando Marques Duarte Filho 
Presidente em exercício do Conselho 

 
 
 
 

Verônica Medeiros dos Santos 
Secretária Executiva 

 
 

 

 


