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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

ATA DE REUNIÃO

COMISSÃO DE ENSINO DO CAMPUS CAÇAPAVA DO SUL

ATA 007/2021

Aos dezesseis dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, a Comissão Local de Ensino (CLE), campus
Caçapava do Sul, reuniu-se de forma virtual através da plataforma Google Meet. Fizeram-se presentes na
reunião os membros Carolina Ferreira de Matos Jauris, Cris�ane Heredia Gomes, Cris�ana Brito Oliveira,
Elenize Rangel Nicole�, Ezequiel Galvão de Souza, Felipe Guadagnin, Jaqueline Pinto Vargas, Luciana Arnt
Abichequer, Mara Elizangela Jaspe  Goi, Marcus Vinicius Aparecido Gomes de Lima, Maria Arlita da
Silveira Soares, Maríndia Porto Nunes, Meise Pricila de Paiva, Sandra Hunsche, Vitalino Cesca Filho. A
integrante Anna Clara Morais Avelar Álvares ausentou-se e não apresentou jus�fica�va. O professor
Ezequiel deu início à reunião solicitando aos membros da CLE sobre alguma inclusão de pauta e, não
havendo manifestação dos presentes, passou para o segundo ponto que foram os informes: a) Processo
Forma�vo Discente-PcD, o professor Ezequiel informou que está em discussão de como será o
funcionamento dos TIL’s, bem como a pauta da inclusão da Unipampa. Segundo o professor, o processo
teria sido enviado para a Reitoria, mas não sabe qual o andamento que se deu. O mesmo já teria sido
apreciado e aprovado na Comissão de Ensino. O professor orientou que os professores que lecionarem
para os alunos portadores de deficiência sigam emi�ndo pareceres sobre o aproveitamento do aluno na
disciplina. b) Divisão de créditos estágios e TCC o professor Ezequiel alertou que seja feito ainda durante
este mês, para envio à Cris�na para que a mesma faça a distribuição; c) Despacho PRAEC – Processo SEI
23100.008740/2021-02 - Aguardar e-mail da PRAEC solicitando esclarecimentos sobre disciplinas ainda
em aberto. Conforme o professor Ezequiel, a maioria das disciplinas constantes da planilha são a�vidades
prá�cas, com saída de campo, o que inviabiliza o ensino remoto. De acordo com o professor Marcus
trata-se de excepcionalidades e a PROGRAD deveria responder, indagando se a PRAEC precisa desta
atualização para fazer a seleção de bolsista permanente. A professora Carolina solicitou orientação de
como proceder em relação ao plano de ensino da professora Zilda, da engenharia, o plano do início de
2021, nem chegou a ser aprovado pela comissão, disse que está confuso como proceder para o
fechamento do plano. A orientação do professor Ezequiel foi que ao fechar o plano de ensino, para lançar
no diário de classe é onde houver encontros de a�vidade prá�ca deve-se colocar a observação: “a ser
executado no retorno às a�vidades presenciais”.  O terceiro ponto foi colocado para apreciação da
Comissão Novo integrante do NDE com troca de secretária da Ciências Exatas Licenciatura – Houve a
subs�tuição do professor André Alvarenga pela professora Maria Lúcia Pozza� Flores e Jaqueline Pinto
Vargas, como secretária. O quarto ponto da pauta foi a Correção de incompa�bilidade de informações
referente à obrigatoriedade de componentes curriculares no PPC de 2019 – A explanação feita pela
professora Sandra esclarece que o “PPC 2019” do curso de Ciências Exatas-Licenciatura possui um quadro
com as componentes, outro quadro com as cargas horárias obrigatórias e opta�vas. Logo abaixo outra
tabela com as componentes, todas listadas e dizendo qual é obrigatória para cada área forma�va e essa
tabela, por algum mo�vo, não foi conferida, a nível de NDE e nela contém algumas incoerências com a
matriz do “PPC 2019” e, indevidamente, foi inserida no GURI. Há uma aluna formanda na área da
matemá�ca neste semestre que, ao fazer a integralização, apareceram algumas componentes como
obrigatórias para ela, mas que na verdade não são obrigatórias para a matemá�ca. A professora Sandra
levou a questão ao Professor Rojas que encaminhou o assunto à Prograd. A Pró-Reitoria orientou que a
correção fosse providenciada, a nível de NDE, encaminhando para a Comissão de Cursos, à CLE e
posteriormente ao Conselho de Campus e, a seguir, providenciada a devida correção no GURI. A
professora Sandra informou que o NDE providenciou os devidos acertos e o arquivo foi encaminhado
com extrato da Ata, com destaque das alterações efetuadas, de forma a não implicar na mudança de
carga horária do curso. Um pequeno debate se iniciou entre alguns membros da Comissão acerca da
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necessidade de enquadramento correto de Fluxo em relação à correção no “PPC 2019”. O professor
Marcus salientou a necessidade de verificação do enquadramento correto de fluxo para evitar retrabalho;
A professora Cris�ane se manifestou no sen�do de que toda e qualquer modificação, seja alteração de
quadro, planilha, tabela, entre outros, a orientação é fazer Fluxo 1 para deixar registrado e emi�r
documento da CLE jus�ficando com Ata para encaminhamento ao Conselho. O professor Felipe concorda
com a professora Cris�ane e comenta que poderia ser em forma de ERRATA. A professora Sandra jus�fica
que é uma incoerência de informação, uma ERRATA, como se fosse um erro de digitação (as disciplinas
que estão fora de lugar). A professora Luciana concorda que é uma correção de tabela no texto do PPC. O
professor Felipe comentou sobre a mudança na tabela de avaliação das A�vidades Complementares de
Graduação (ACG) do curso de Geologia, pauta da reunião anterior em dezenove de maio, que foi
encaminhado a essa Comissão para ciência enquanto entende que deveria ter o mesmo
encaminhamento de Fluxo 1, como alteração no PPC. O professor Ezequiel então sugeriu que, por
instrução da PROGRAD, a apreciação do ponto quatro da pauta desta reunião, e será efetuada a correção
interna com a alteração do Quadro doze, que contém os CAf (Coeficiente de Afinidade) por área de
formação do Plano Pedagógico de Curso de 2019, sem alteração de carga horária. O parecer será
elaborado para sequência do fluxo. Colocado em votação e aprovado. O professor solicitou que também
seja emi�do um parecer sobre a alteração na tabela de ACG do curso de geologia. O quinto ponto da
pauta foi apreciação da composição do NDE do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, cuja
presidência estará a cargo do professor Vicente Guilherme Lopes e secretário, professor Rafael Ma�as
Feltrin, ainda composta pelos seguintes professores: Carolina Ferreira de Matos Jauris, Thiago Henrique
Lugokenski, José Waldomiro Rojas, Mariana Ribeiro San�ago, Mateus Guimarães da Silva, Ricardo
Machado Ellensohn. O sexto e úl�mo ponto foi a apreciação e aprovação do Projeto de Ensino
“Workshop de capacitação para o so�ware Leapfrog GEO” do professor Ítalo Gomes Gonçalves, colocado
para apreciação dos presentes e aprovado. Nada mais havendo a tratar, o professor Ezequiel Galvão de
Souza, 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 EZEQUIEL GALVAO DE SOUZA, PROFESSOR DO MAGISTERIO
SUPERIOR, em 01/07/2021, às 10:14, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as
norma�vas legais aplicáveis.

Assinado eletronicamente por JAQUELINE PINTO VARGAS, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR,
em 01/07/2021, às 10:44, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as norma�vas legais
aplicáveis.

Assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS APARECIDO GOMES DE LIMA, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 01/07/2021, às 10:47, 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 01/07/2021, às 12:14, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as norma�vas legais
aplicáveis.

Assinado eletronicamente por MARIA ARLITA DA SILVEIRA SOARES, PROFESSOR DO MAGISTERIO
SUPERIOR, em 01/07/2021, às 14:49, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as
norma�vas legais aplicáveis.

Assinado eletronicamente por MARINDIA PORTO NUNES, BIBLIOTECARIO-DOCUMENTALISTA, em
01/07/2021, às 21:55, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as norma�vas legais
aplicáveis.

Assinado eletronicamente por LUCIANA ARNT ABICHEQUER, PROFESSOR DO MAGISTERIO
SUPERIOR, em 02/07/2021, às 11:17, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as
norma�vas legais aplicáveis.
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Assinado eletronicamente por FELIPE GUADAGNIN, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em
05/07/2021, às 06:24, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as norma�vas legais
aplicáveis.

Assinado eletronicamente por VITALINO CESCA FILHO, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em
05/07/2021, às 18:52, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as norma�vas legais
aplicáveis.

Assinado eletronicamente por SANDRA HUNSCHE, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em
06/07/2021, às 17:44, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as norma�vas legais
aplicáveis.

Assinado eletronicamente por ELENIZE RANGEL NICOLETTI, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR,
em 07/07/2021, às 15:08, 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 0560232 e
o código CRC FA7D331E.
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