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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

ATA DE REUNIÃO

COMISSÃO DE ENSINODO CAMPUS CAÇAPAVA DO SUL

ATA 006/2021

 

Aos dezenove dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, a Comissão Local de Ensino (CLE), do campus
Caçapava do Sul, reuniu-se de forma virtual através da plataforma Google Meet. Fizeram-se presentes na
reunião os membros André Luís Silva da Silva,  Anna Clara Morais Avelar Álvares, Cris�ane Heredia
Gomes, Cris�na Brito Oliveira, Elenize Rangel Nicole�, Everton Frigo, Felipe Guadagnin, Luciana Arnt
Abichequer, Mara Elizangela Jappe Goi, Marcus Vinicius Aparecido Gomes de Lima, Maria Arlita da
Silveira Soares, Maríndia Porto Nunes, Meise Pricila de Paiva, Sandra Hunsche, Suene Bernardes dos
Santos, e José Waldomiro Jiménez Rojas, representando o professor Ezequiel Galvão de Souza, ausente
em virtude de férias. A professora Jaqueline Pinto Vargas jus�ficou sua ausência e os professores Carolina
Ferreira de Matos Jauris e Vitalino Cesca Filho jus�ficaram a ausência e encaminharam os seus
respec�vos subs�tutos. O professor Rojas deu início à reunião propondo votação dos membros da CLE
para inclusão de pauta, solicitada pela professora Cris�ane para ciência da Comissão, apreciação da
Planilha de ACGs atualizada do PPC da Geologia. A professora Suene também solicitou inclusão para
aprovação da composição do NDE da Engenharia Ambiental e Sanitária, aprovada na úl�ma reunião.
Após aprovadas as solicitações pelos membros, os pontos foram incluídos no final da pauta desta
reunião. Na sequência, o segundo ponto a ser colocado foram informes, iniciando-se pela solicitação de
indicação de vagas para o Programa de Estudante Convênio-PEC-G, ingresso em dois mil e vinte e dois
para curso de português e em dois mil e vinte e três para a graduação na Unipampa, lembrando que o
prazo para o envio das listas de cursos com o respec�vo número de vagas é vinte e quatro de maio deste
ano. Foi informado que aqueles que tenham interesse em par�cipar do edital devem enviar e-mail para a
Coordenação Acadêmica. Foi salientado que, de acordo com o Decreto 7948/2013, os cursos noturnos
não podem ofertar vagas. Seguindo com informes, foi apresentado o Calendário de reuniões da
Comissão Superior de Ensino - CSE para o período de junho a dezembro de dois mil e vinte e um. O
professor Rojas destacou que se reuniu, na úl�ma sexta-feira, com o Pró-Reitor de Gestão de Pessoas e o
Vice-Reitor, em exercício da reitoria, para tratar das vagas para professores da geologia e da biologia.
Quanto aos editais que já foram executados, as vagas estão válidas até janeiro de dois mil e vinte e dois
(aguardando Decreto para fazer as nomeações) e no que se refere à biologia, está sendo montado um
protocolo de segurança para realização de concurso, aguardando liberação para realização. A ocupação
da vacância da professora Daniela está em andamento. Outra questão seria o subs�tuto para o professor
Marcos Frichembruder e para a professora Aline, que está grávida, para qual já se iniciou o processo para
reposição de vaga. No terceiro ponto tratou-se da Semana da Acolhida Discente de quatorze a dezoito de
junho com a apresentação do calendário e a�vidades. O calendário está em aberto para sugestões. A
professora Sandra sugeriu que fosse alterado a coordenação da licenciatura para o turno da noite,
alegando que muitos estudantes trabalham durante o dia e, à noite, teria maior par�cipação dos
mesmos. A professora Luciana indagou se é possível dar aulas no turno da noite, pois algumas a�vidades
são realizadas durante o dia. O professor Rojas disse que não teve nenhuma manifestação da PROGRAD
na questão de não poder dar aulas. Esse evento é ins�tucional, todos os campi terão essa acolhida, é
voltado para os alunos ingressantes, mostrar a eles que estão numa Universidade Pública. O ponto
tratado logo a seguir foi a Data da Semana Acadêmica e Capacitação Docente. A proposta apresentada é
de dois a seis de agosto. No período da Semana Acadêmica terá a capacitação docente onde caberia à
Subcomissão de formação docente levar a proposta aos docentes para apreciação e sugestões e também
seria incumbência dessa subcomissão a consulta aos docentes para conhecimento das demandas e
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dificuldades para realização da capacitação. No mesmo período seria realizada a capacitação docente
com diferentes cursos, capacitações e workshops com mais de 15h para opção de escolha pelos
professores. O professor Rojas comentou sobre a importância da par�cipação dos alunos nas reuniões.
Nesta semana seriam apresentados grupos de pesquisas, ensino e extensão bem como resultados dos
projetos acadêmicos. A professora Cris�ane perguntou quando seria definida a data pois os Planos de
Ensino devem ser inseridos no sistema até dezenove de junho, pelos docentes, e a data limite para
aprovação pelas Comissões é vinte e dois de junho.  Por decisão do colegiado foi colocado em votação a
proposta e definição data e aprovada.  A professora Cris�ana Brito Oliveira absteve-se. Na sequência
foram listados os Relatórios de Projetos de Ensino para apreciação da Comissão. São quatro relatórios
listados: “A licença social de operação e o engenheiro humanista: o caminho certo parar o século XXI” do
Prof. Régis Sebben Paranhos; e “Mapeamento Geológico Remoto”, “Descomplicando a Geologia
Estrutural: o uso de estereogramas para resolução de problemas geométricos” e “Ciclo de Webinários em
Geociências – exemplos de desenvolvimento de trabalhos cien�ficos” do Prof. Tiago Rafael Gregory. Sem
manifestação dos presentes, os relatórios foram colocados para apreciação e aprovados. No ponto
seguinte foi colocado pelo professor o descredenciamento da docente Zilda Bara�o Vendrame como
docente permanente do PPGTM, encaminhado pela professora Luciana, solicita aprovação desta
comissão. Colocado em votação e aprovado pelos membros da Comissão. O ponto seguinte foi o
descredenciamento do docente André Mar�ns Alvarenga como docente permanente do PROFMAT,
processo SEI 23100.007853/2021-82, encaminhado pelo professor Vitalino, solicita aprovação desta
comissão conforme despacho 0523901. Colocado em votação e aprovado pelos membros da comissão.
Na sequência tratou-se da minuta para contribuições do GT-Ensino Híbrido: retorno das aulas prá�cas
emergenciais e essenciais para discentes formandos (Processo SEI 23100.004543/2021-14), esta pauta já
foi discu�da na reunião extraordinária desta comissão no dia seis de maio de e na reunião do GT-Ensino
Híbrido no dia onze de maio do corrente ano. O professor Rojas perguntou se havia alguma contribuição,
e caso algum membro ainda queira fazê-lo, solicitou a devolu�va dessas contribuições até o dia vinte e
seis de maio, por meio de anexação de documentos no Processo SEI nº 23100.004543/2021-14, para que
as mesmas possam ser compiladas. O professor colocou que os discentes estão inseguros quanto ao
retorno híbrido, mas tem também as peculiaridades, as a�vidades de campo, laboratórios, alguns alunos
precisam cursar uma ou duas disciplinas, de forma presencial. Essa minuta fica à disposição. Quanto ao
retorno híbrido os alunos pediram um prazo maior para o entendimento de todo o processo, pois houve
troca dos discentes par�cipantes no CONSUNI. O GT con�nua trabalhando e aceitando sugestões a serem
encaminhadas à Coordenação Acadêmica. Passando para o item seguinte, a tabela de encargos
docentes, encaminhado os arquivos pelo professor Ricardo com os critérios u�lizados para o
preenchimento da tabela para que todos entendam esse trabalho e possam fazer as análises per�nentes,
conforme já deba�do no Conselho do Campus. Não houve manifestação dos membros da Comissão. Na
sequência, o próximo ponto tratado foi a inclusão de pauta encaminhada pela professora Cris�ane para
ciência da Comissão, apreciação da Planilha de ACG’s atualizada do PPC da Geologia. A professora
jus�ficou que todo o semestre tem a apreciação de ACG’s enviados pelos alunos e essa tabela foi
atualizada pelo NDE, já a algum tempo atrás, e estava sendo u�lizada por uns e por outros não, e ela
difere do PPC, gerando dúvidas entre os alunos. Acha por bem colocar essa tabela atualizada que
distribui melhor as ACG’s aos alunos e seria subs�tuída no site para melhor entendimento. A planilha já
tramitou pela Comissão de Curso. Após a fala da professora Cris�ane, o professor Felipe, na condição de
membro da comissão de ACG’s do curso de Geologia até 2020, informou que a tabela foi u�lizada para
todos os pedidos, contudo, não estava publicada no site. Além disso, houve uma nova e recente
modificação da planilha, o que jus�fica a tramitação nesta comissão e Conselho de Campus. Essa
demanda é para ciência desta comissão. O professor Rojas parabenizou o curso salientando a importância
da atualização da planilha. A professora Maria Arlita aproveitou para uma manifestação a respeito da
nova resolução da extensão, colocando a preocupação do NDE do curso de licenciatura em ciências
exatas com relação à distribuição da carga horária das ACG’s. O professor Felipe informou que tanto a
PROGRAD quanto a PROEXT irão agendar uma reunião com todos os campi, todos os cursos, para
orientar procedimentos, e que fica à disposição para receber demandas que serão sanadas pelos órgãos
superiores através de reuniões. No segundo ponto de inclusão de pauta, a professora Suene encaminhou
a aprovação da composição e presidência do NDE da Engenharia Ambiental e Sanitária, aprovada na
úl�ma reunião de comissões de cursos, composta pelos seguintes professores: Carolina Ferreira de Matos
Jauris, Thiago Henrique Lugokenski, José Waldomiro Rojas, Mariana Ribeiro San�ago, Mateus Guimarães
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da Silva, Ricardo Machado Ellensohn, Rafael Ma�as Feltrin, sob a presidência de Vicente Guilherme
Lopes. Por sugestão do professor Rojas adiou-se essa votação de pauta, em virtude de falta de definição
de secretário(a), o que acarretaria alteração da Portaria. Todos os membros da Comissão foram
favoráveis. Nada mais havendo a tratar, às quatorze horas e cinquenta e sete minutos o professor José
Waldomiro Jiménez Rojas, deu por encerrada a reunião, da qual eu Maria Denise Ricalde de Souza lavrei
a presente Ata que, lida e aprovada vai por todos assinada eletronicamente via Sistema Eletrônico de
Informações – SEI. As declarações desta reunião estão gravadas e disponíveis para consulta.

 

Assinado eletronicamente por LUCIANA ARNT ABICHEQUER, PROFESSOR DO MAGISTERIO
SUPERIOR, em 16/06/2021, às 16:00, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as
norma�vas legais aplicáveis.

Assinado eletronicamente por MARINDIA PORTO NUNES, BIBLIOTECARIO-DOCUMENTALISTA, em
16/06/2021, às 16:17, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as norma�vas legais
aplicáveis.

Assinado eletronicamente por FELIPE GUADAGNIN, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em
16/06/2021, às 16:57, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as norma�vas legais
aplicáveis.

Assinado eletronicamente por SUENE BERNARDES DOS SANTOS, PROFESSOR DO MAGISTERIO
SUPERIOR, em 16/06/2021, às 16:59, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as
norma�vas legais aplicáveis.

Assinado eletronicamente por CRISTIANE HEREDIA GOMES, PROFESSOR DO MAGISTERIO
SUPERIOR, em 16/06/2021, às 17:08, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as
norma�vas legais aplicáveis.

Assinado eletronicamente por MEISE PRICILA DE PAIVA, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR,
em 16/06/2021, às 17:54, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as norma�vas legais
aplicáveis.

Assinado eletronicamente por ANDRE LUIS SILVA DA SILVA, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR,
em 16/06/2021, às 18:34, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as norma�vas legais
aplicáveis.

Assinado eletronicamente por MARA ELISANGELA JAPPE GOI, PROFESSOR DO MAGISTERIO
SUPERIOR, em 16/06/2021, às 19:32, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as
norma�vas legais aplicáveis.

Assinado eletronicamente por SANDRA HUNSCHE, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em
16/06/2021, às 23:10, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as norma�vas legais
aplicáveis.

Assinado eletronicamente por JOSE WALDOMIRO JIMENEZ ROJAS, Diretor(a) Campus Caçapava do
Sul, em 17/06/2021, às 09:15, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as norma�vas
legais aplicáveis.

Assinado eletronicamente por EVERTON FRIGO, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em
23/06/2021, às 09:49, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as norma�vas legais
aplicáveis.

Assinado eletronicamente por ANNA CLARA MORAIS AVELAR ALVARES, Aluno, em 23/06/2021, às
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11:12, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as norma�vas legais aplicáveis.

Assinado eletronicamente por ELENIZE RANGEL NICOLETTI, Coordenador(a) Acadêmico(a), em
07/07/2021, às 15:28, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as norma�vas legais
aplicáveis.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0547443 e
o código CRC 8357933F.
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