
 

ATA Nº 83 – 83ª REUNIÃO DO CONSELHO DE CAMPUS DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PAMPA 

 
Data: 19 de dezembro de 2014 

 
Local: sala 3101  

 
Horário: 9 horas 

 
Participantes: Fernando Junges (Diretor); Paulo Fernando Marques Duarte Filho 
(Coordenador Acadêmico); Paloma Cardoso da Rosa (Coordenadora Administrativa); 
Valéria Terra Crexi, Carlos Michel Betemps, Allan Seeber, Alexandre Denes Arruda, 
Pedro Fernando Teixeira Dorneles, Taíse Simioni, Sara dos Santos Mota, Leandro 
Hayato Ymai, Adriana Bozzetto, Douglas Mayer Bento, Vania Elisabeth Barlette 
(Coordenadores de Curso); Carla Judite Kipper (representante da Comissão de 
Pesquisa); Edson Massayuki Kakuno e Simone Silva Pires de Assumpção 
(representantes dos docentes); Lúcia Irala Leitão (representante dos técnico- 
administrativo em educação). 
  

1 Assunto: inclusões e exclusões de pauta. 
Resultado: os pedidos de inclusão foram aprovados por unanimidade. 
 

1.1 Inclusões: 
1.1.1 Banca de concurso público na área de Ensino de português e produção 
acadêmico-científica para diferentes áreas do conhecimento (edital 257/2014). 
Membros titulares: Fabiana Giovani (UNIPAMPA), Taíse Simioni (UNIPAMPA) e 
Alessandra Ávila Martins (FURG). 
Membros suplentes: Silvana Silva (UNIPAMPA) e Vanessa Doumind Damasceno 
(UFPEL). 
Resultado: aprovado por unanimidade.  
 
1.1.2 Pedido de transporte.  
Solicitante: Fernanda Gautério. Motivo: Visita técnica à COSULATI. Local: Capão do 
Leão/RS. Período: 15 de dezembro. 
Resultado: aprovado por unanimidade.  
 
1.1.3 Parecer jurídico. 
A Presidência solicitou a anuência do Conselho para parecer á Consultoria Jurídica 
referente a atividades de servidor TAE, que se encontra em afastamento para 
qualificação, poder desenvolver atividades de ensino e de gestão no período 
concomitante a este, em instituição pública, privada ou comunitária. 
Resultado: aprovado por maioria, com uma abstenção o pedido de parecer jurídico à 
CONJUR.  
 
1.1.4 Banca processo seletivo na área de Física (edital nº 260/2014). 
Membros titulares: Pedro Castro Menezes Xavier de Mello e Silva, Valter Antônio 
Ferreira e Edson Massayuki Kakuno. 
Membros suplentes: Guilherme Frederico Marranghello e Carla Judite Kipper. 
Resultado: aprovado por unanimidade.  
 
1.1.4 Aproveitamento da candidata. 
O campus Dom Pedrito solicitou o aproveitamento da candidata Denise da Silva, 
aprovada em 3º lugar no concurso para o cargo de Professor do Magistério Superior, 
Edital 122/2013, na área de Ensino de Química. 
Resultado: aprovado por unanimidade.  



 

 
1.2 Exclusões: não houve pedidos de exclusão de pauta. 
 
2 Assunto: informes. 
2.1 Atas do Conselho de Campus. O professor Fernando encaminhará as atas 
que ainda não foram aprovadas por mensagem eletrônica. As atas com ou sem 
solicitação de alterações deverão ser apreciadas em reunião do Conselho de 
Campus. 
2.2 O professor Edson Massayuki Kakuno foi empossado como Presidente da 
Comissão Permanente de Pessoal Docente. 
2.3 Comissão de planejamento estratégico do Campus Bagé. Breve relato sobre 
o trabalho da Comissão, pelo discente Zander Lucas Costa Farias. 
 
3 Assunto: atos ad referendum da direção. 

3.1 Mem. 112/2014 – pedido de transporte. 

3.2 Mem. 113/2014 – alteração de perfil para professor substituto. 

3.3 Mem. 114/2014 – obras de acessibilidade. 
Resultado: aprovados por unanimidade. 
 
4 Assunto: Comissões Locais. 

4.1 Extensão. 

Foram apresentados os seguintes projetos de extensão: O Planetário na Região da 
Campanha – proponente: Guilherme Frederico Marranghello; Camerata Pampeana 
de Violões – proponente: José Daniel Telles dos Santos; Palestra e lançamento do 
livro “Perícia digital – da investigação à análise forense” – proponente: Carlos 
Michel Betemps; Criação e apresentação de material didático com tablets – 
proponente: Valter Antonio Ferreira; Programa de Robótica na Educação Básica – 
proponente: Pedro Fernando Teixeira Dorneles; I seminário de recursos hídricos 
das bacias do Pampa/II seminário de pesquisa e extensão sobre a bacia 
hidrográfica do rio Negro-RS – proponente: Alexandro Gularte Schafer; Curso de 
formação continuada em comunicação alternativa – proponente: Amelia Rota 
Borges de Bastos; Biodigestão Anaeróbia de Dejetos Bovinos – proponente: Ana 
Rosa Costa Muniz; Grupo de Sopros da UNIPAMPA – proponente: Alexandre 
Machado Takahama; Conversas sobre mídia – proponente: Helyna Dewes; VI 
Copa DAEP de futebol de salão e I Copa DAEP de xadrez – proponente: Mauricio 
Nunes Macedo de Carvalho. 

Resultado: foram homologados os projetos de extensão.  

4.2 Pesquisa. 

Foram apresentados os seguintes projetos de pesquisa: Difundindo Ciência e 
Tecnologia na Região da Campanha – UNIPAMPA Campus Bagé – proponente: 
Edson Massayuki Kakuno; Modelagem hidrológica da bacia hidrográfica do rio 
Negro-RS – proponente: Alexandro Gularte Schafer; VI Mostra das Licenciaturas – 
proponente: Renata Hernandez Lindemann. Gaseificação do carvão mineral de 
Candiota – proponente: Ana Rosa Costa Muniz.  

Resultado: foram homologados os projetos de pesquisa.  

 

5 Assunto: Banca processo seletivo na área de Matemática (edital nº 
260/2014). 
Membros titulares: Cristiano Peres Oliveira, Anderson Luis Jeske Bihain e Vera Lúcia 
Ferreira. 
Membros suplentes: Fernando Luis Dias e Francieli Aparecida Vaz. 
Resultado: aprovado por unanimidade.  
 



 

6 Assunto: Homologação das eleições para cargos e representações nos 
órgãos colegiados do Campus Bagé. 
 
Resultado: aprovado por unanimidade, com ressalva da verificação do erro de 
digitação na contagem dos docentes do curso de Letras Línguas Adicionais. 
Destaca-se que esta não provoca qualquer variação no resultado final do pleito.  
Pode-se acrescentar que o preenchimento dos cargos sem candidatos ficarão a 
cargo das comissões de curso, que deverão propor ao Conselho de Campus os seus 
representantes. Também será realizada uma chamada aos discentes para 
preenchimento dos cargos vagos no Conselho de Campus e demais comissões. 
 
7 Assunto: Relatório 2014 e pré-proposta 2015 da Comissão Local de 
Orçamento. 
A Coordenadora Administrativa fez breve relato sobre o trabalho da Comissão Local 
de Orçamento. 
 
8 Assunto: Relato da subcomissão de distribuição de vagas docentes. 
O professor Paulo Filho apresentou os critérios adotados pela subcomissão, 
conforme segue: 
Graduação e Pós-graduação: a carga horária das disciplinas de pós-graduação não 

foram contabilizadas (somente a graduação foi considerada); as vagas docentes 

advindas por meio da pós-graduação também não foram contabilizadas.  

TCCs e Estágios: TCCs: 4 créditos por disciplina para todos os cursos; estágios para 

todas as engenharias e para os estágios de observação nas licenciaturas: 4 créditos 

teóricos por disciplina; estágios de regência nas licenciaturas: mais 4 créditos 

práticos por disciplina; estágios nas licenciaturas com mais de 10 alunos por 

disciplina: mais uma turma prática (4 créditos). 

Revisão da planilha: revisamos cada disciplina da planilha conforme os PPCs atuais; 

inserimos na planilha o número de turmas necessárias em semestres pares e 

ímpares para atender a demanda, considerando: as planilhas das últimas 4 ofertas 

(2013 e 2014); 25 alunos em práticas de laboratório e 50 alunos nas demais; a média 

de vagas ocupadas em cada disciplina. 

Carga horária docente: A planilha tem carga horária docente de 8 horas, levando-se 

em consideração: LBD – mínimo de 8 horas na graduação; situação ideal de 

trabalho, para promoção e valorização das demais atividades docentes, como 

projetos, pós-graduação e gestão. 

O professor Douglas Bento solicitou o registro em ata de que a planilha deve ser 
atualizada a cada dois anos. 
 
Resultado: os critérios foram aprovados por unanimidade. 
 
Encaminhamento: foi aprovada a distribuição imediata das vagas por maioria, com 
três abstenções. 
 
Propostas para distribuição das três novas vagas após atualização da planilha: 
 
1 - Contemplar os três primeiros cursos que a planilha apontou como prioridades 
(Matemática, Física e Línguas Adicionais) e garantir as próximas duas vagas para o 
quarto e quinto cursos apontados (Música e Engenharia de Computação).  
 



 

2 – Contemplar os cursos de Matemática, Física e Línguas Adicionais (não garantir 
as próximas duas vagas para o quarto e quinto cursos apontados pela planilha 
(Música e Engenharia de Computação). 
 
3 – Contemplar o curso de Matemática com duas vagas e o curso de Física com uma 
vaga (rodando a planilha vaga a vaga).  
 
Resultado: proposta 1 – nove votos favoráveis; proposta 2 – seis votos favoráveis e 
proposta 3 – um voto favorável. Registramos uma abstenção e uma ausência no 
momento da votação. 
 
Nada mais havendo a tratar, às 12h10min 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 
 

 


