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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

ATA DE REUNIÃO

CAMPUS CAÇAPAVA DO SUL

CONSELHO DO CAMPUS DE CAÇAPAVA DO SUL

 ATA Nº 1/2021

Aos dezessete  de fevereiro de dois mil e vinte e um, reuniram-se, ordinariamente por web conferência, os
membros do Conselho do Campus de Caçapava do Sul: José Waldomiro Jimenez Rojas, Presidente do
Conselho e Diretor do Campus; Ezequiel Galvão de Souza, Coordenador Acadêmico e Coordenador da
Comissão Local de Ensino;  Evelton Machado Ferreira, Coordenador Administra�vo; Jaqueline Pinto Vargas,
Representante da Comissão Local de Pesquisa; Paulo Henrique Sartóri, Representante da Comissão Local de
Extensão;  Caroline Wagner, subs�tuindo, Luciana Arnt Abichequer, Coordenadora do Programa de Pós –
Graduação em Tecnologia Mineral; Vitalino Cesca Filho, Coordenador do Mestrado Profissional em
Matemá�ca em Rede Nacional; Carolina Ferreira de Matos Jauris, Coordenadora do Curso de Engenharia
Ambiental e Sanitária; André Mar�ns Alvarenga, Coordenador do Curso de Licenciatura em Ciências
Exatas; Marcus Vinicius Aparecido Gomes de Lima, Coordenador do Curso de Geo�sica; Meise Pricila de
Paiva, Coordenadora do Curso Superior de Tecnologia em Mineração; Vinicius Ma�é, Coordenador
Subs�tuto do Curso de Geologia; Ítalo Gonçalves e Luís Eduardo de Souza, representantes docentes. Herval
de Souza Vieira Junior, Leila Maria Saldanha Dias e Lenon Melo Ilha, representantes dos Técnicos
Administra�vos em Educação. Jus�ficaram ausências, as conselheiras:   Cris�ane Gomes e Luciana Arnt
Abichequer. O Professor José Waldomiro Jimenez Rojas presidiu a reunião. Iniciou dando boas-vindas aos
novos conselheiros.  Passou-se ao primeiro item da Pauta, Inclusões em Pauta. Foi incluído o pedido do
Professor Tiago Gregory sobre LAGEO. Esta inclusão foi aprovada por unanimidade. 2) Informes. O Professor
José Waldomiro Jimenez Rojas lembrou que as reuniões ordinárias do Conselho de Campus con�nuarão na
penúl�ma quarta-feira de cada mês, mas trará uma proposta de calendário para ser analisada por todos.
Disse que as pautas devem ser encaminhadas até a quinta-feira anterior a reunião, através do SEI, para DC-
CAC e SG-CAC. Solicitou aos conselheiros que não possam estar presentes que jus�fiquem suas ausências
com antecedência, a fim de chamar o suplente. Relatou sobre a Reunião de apresentação do Comitê de
Covid-19 para as equipes dire�vas. O retorno presencial foi ques�onado, mas não havia nenhuma resposta.
O COE-Local de Caçapava do Sul será remodelado com um grupo menor. Comunicou que foi solicitado à Pró-
Reitoria de Planejamento, uma reunião para falar sobre equipamentos que estão sobrando em outros campi
e poderão servir para Caçapava. Com relação ao Orçamento de dois mil e vinte um, não tem nenhuma
novidade, está previsto um corte orçamentário de dezoito por cento, mas a lei não foi votada. Comunicou
que haverá uma visita dia dezenove do Reitor da Universidade ao Campus. 3) Processo nº
23100.000896/2021-37, ad referendum: aproveitamento concurso Engenharia Ambiental e Sanitária. o
aproveitamento do Edital nº 239/2020 onde constam candidatos aprovados na área de Engenharia
Ambiental e Sanitária, com Edital de Homologação nº 358/2020 conforme anexo (0456349), deste Processo
foi referendado por unanimidade. 4) Processo nº 23100.002817/2020-41, Relatório Semestral Renata
Vivian de Miranda. Os conselheiros analisaram os documentos obrigatórios e aprovaram por unanimidade
dos votos, com uma abstenção do Conselheiro Luís Eduardo de Souza, o Relatório Semestral de Renata
Vivian de Miranda.  5) Processo nº 23100.002299/2021-47, homologação da troca de Coordenação do
Curso de Especialização em Educação Cien�fica e Tecnológica. A Ata da Comissão de Curso do Curso de
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Especialização em Educação Cien�fica e Tecnológica do Campus de Caçapava do Sul foi lida. A troca da
Coordenação do Curso de Especialização em Educação Cien�fica e Tecnológica foi homologada por
unanimidade. A Coordenação será formada por: Mara Elisângela Jappe Goi (Coordenadora) e Jaqueline
Pinto Vargas (Vice-Coordenadora). 6) Processo nº 23110.026598/2020-77, Redistribuição entre os
servidores Ana Carolina Oliveira dos Santos e André Mar�ns Alvarenga. Passou-se a análise da
Redistribuição. O Professor André Alvarenga elucidou algumas dúvidas dos conselheiros, citou equivalências
e vantagens. Afirmou que, a Professora Ana Carolina virá para suprir seus encargos didá�cos atuais e
futuros, dentro da Área de Matemá�ca.  Sugeriu que a Professora assine documento se comprometendo a
assumir esses encargos. Registrou que a mo�vação para a Redistribuição é pessoal. O Conselheiro Vitalino
Cesca Filho esclareceu que não tem mo�vo pessoal para o que foi escrito no parecer da Área de
Matemá�ca, mas como representante do PROFMAT vai votar contrário a Redistribuição. O Conselheiro
Marcus Vinicius Gomes de Lima ques�onou sobre a semelhança entre este Processo e o que envolvia os
professores Regis e Ta�ana. O Conselheiro Luís Eduardo disse que para ser coerente com posições tomadas
em votações anteriores terá que manter voto contrário. Esclareceu que a redistribuição dos professores
Régis e Ta�ana não foi aprovada porque os perfis eram diferentes. O Conselheiro Marcus Vinicius lembrou
que a Professora Ana Carolina está vindo para atuar na Área da Matemá�ca e que apesar de ser ligada a
Geo�sica, no momento não existem encargos na Área de Geo�sica para mais um professor. O Conselheiro
Herval Vieira Junior comentou que devido ao processo ser restrito não pode ver todos os documentos. O
Conselheiro Vinicius Ma�é, como Coordenador de Geologia, disse que o Perfil da Professora Ana é bem-
vindo para o Curso. O Conselheiro André Alvarenga explicou que não dá aula de Ensino, mas de Matemá�ca,
o que jus�fica as equivalências. Lembrou que o Parecer da Área da Matemá�ca foi inconclusivo e que não
foi possível registrar o seu voto. O Conselheiro Paulo Henrique Sartori disse que o Parecer da Área foi
inconclusivo devido ao empate. Lembrou que os servidores vão trabalhar melhor onde estão mais a vontade
e com redução de custos. A Conselheira Caroline Wagner disse que a Área tem que ser levada em conta,
mas o parecer não ficou claro. Ques�onou que, se a Professora Ana assinar um documento de dedicação à
Área da Matemá�ca a situação fica resolvida. Comentou que para o Campus, as pesquisas que a Professora
Ana faz são compa�veis com os Cursos. O Conselheiro Luís Eduardo de Souza perguntou qual seria a
validade do documento que a professora iria assinar. Ques�onou se depois a professora não iria querer
migrar para a área de origem, a Geo�sica. O Professor José Waldomiro Rojas esclareceu que existem
professores que pactuaram acordos a fim de virem para o Campus, não estão cumprindo, e isso depende da
integridade das pessoas. O Conselheiro Ítalo Gonçalves disse que esta decisão deve ser tomada baseada em
critérios técnicos, para isto, deveria analisar melhor o Processo a fim de tomar uma decisão mais acertada.
O Conselheiro Marcus Vinicius opinou que um Geo�sico poderia dar disciplinas de Física, Química ou
Matemá�ca, para a Geo�sica. Comentou que devem votar por critérios técnicos. O Conselheiro André
Mar�ns Alvarenga disse que todos são professores do Campus e não dos cursos. O Conselheiro Herval Vieira
disse que no Parecer foram colocados pontos posi�vos e nega�vos, mas que não chegaram a uma conclusão
e como a parte técnica não foi conclusiva, o bem-estar dos servidores deve ser usado como critério. A
Conselheira Carolina Ferreira de Matos Jauris disse que para a Engenharia seria um ponto posi�vo a vinda
da Professora Ana e se manifestou favorável. O Professor Jose Waldomiro Rojas colocou em votação a
Redistribuição. A Redistribuição entre os servidores Ana Carolina Oliveira dos Santos e André Mar�ns
Alvarenga foi aprovada, com onze votos favoráveis, quatro contrários e duas abstenções (André Mar�ns
Alvarenga e Lenon Melo Ilha). 7) Processo nº 23100.013854/2020-85, redução de vagas do Curso de
Geo�sica. Como este Processo seguiu fluxo errado não tendo passado pela Comissão Local de Ensino, ele
retornou ao Conselho de Campus para ciência e ficou man�da a decisão anterior do Conselho de Campus
(Ata 03/2020). 8) Processo nº 23100.001442/2021-83, Relatório de Gestão 2020 do Campus Caçapava do
Sul e Planos de Ação 2021. Este item de pauta foi colocado em discussão. O Conselheiro Marcus Vinicius
Lima comentou que apontou vários detalhes sobre o Relatório, sendo sugestões ou correções. Assinalou que
tem tabelas faltando informações.  O Professor José Waldomiro Rojas solicitou que seja re�rada do texto a
frase: “após a instalação das capelas que haviam sido suprimidas do contrato.”, porque as capelas nunca
foram suprimidas e nunca es�veram dentro do contrato de obras. A Conselheira Meise Paiva observou que
onde fala do LATRAM, parte do texto se refere ao Laboratório de Química. Sugeriu revisão neste texto. A
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Conselheira Carolina Jauris esclareceu que na parte sobre a Pesquisa, alguns dados ficaram faltando nas
tabelas, porque só passaram a ser coletados no úl�mo ano e por isso as tabelas estão incompletas. A
Conselheira Jaqueline Vargas jus�ficou que o texto do Química, juntou-se ao do   LATRAM, porque o
parágrafo anterior referente ao LATRAM não havia sido concluído quando colocou os dados do Química,
assim ficou faltando o encerramento do texto sobre o LATRAM. O Professor Jose Waldomiro Rojas sugeriu
que quem �ver correções possam encaminhar por e-mail para a Direção até segunda-feira. O Relatório de
Gestão 2020 do Campus Caçapava do Sul e Planos de Ação 2021 foram aprovados por maioria dos votos,
com três abstenções dos conselheiros: Marcus Vinicius Lima, Luís Eduardo de Souza e Vinicius Ma�é. Esta
aprovação fica condicionada as correções sugeridas.  9) Regimento do Conselho do Campus de Caçapava do
Sul. A Direção do Campus propôs a criação de um Grupo de Trabalho para redigir o Regimento do Campus
de Caçapava do Sul. O Conselheiro Luís Eduardo de Souza lembrou que houve um movimento anteriormente
para pensar o Regimento do Campus.  Inclusive várias reuniões do Conselho de Campus. Disse que houve
avanços e já estavam com o documento bem adiantado. O Professor José Waldomiro Jimenez Rojas sugeriu
que o trabalho seja a par�r do resgate deste histórico. O Conselheiro Ítalo se colocou à disposição para este
trabalho. Foi criado um Grupo de Trabalho, com os conselheiros: Ítalo Gonçalves, Marcus Vinicius Gomes de
Lima, Ezequiel Galvão de Souza, Evelton Machado Ferreira e Jaqueline Pinto Vargas, para fazer uma Minuta
do Regimento Interno do Campus e consequentemente do Conselho do Campus.  10) Processo nº
23100.017616/2020-49: 1) organização de informações sobre atas do conselho e comissões; 2)
estabelecimento de fluxos, atribuições e normas para o campus. O Conselheiro Luís Eduardo de Souza
disse que a Conselheira Luciana Abichéquer pensou para o Campus um fluxo como o que está no Manual do
Servidor, com caminhos e pessoas para desempenhar a�vidades e etapas definidas. Também sugeriu que as
pessoas dos setores sejam ouvidas para a elaboração dos fluxos. O Professor Jose Rojas comentou que a
conselheira Luciana sugeriu uma retrospec�va dos assuntos tratados nas atas do Campus, Conselho e
Comissões designando um voluntário ou discente para fazer este trabalho. Ele sugeriu que haja uma
conversa com o EPROC para auxiliar na organização deste trabalho. Comentou sobre uma agenda cole�va
com outros campi, onde os servidores possam usar para colocar os fluxos, respeitando as atribuições de
cada um. O Conselheiro Herval Junior disse que os fluxos devem ser publicizados. Lembrou que deve ser um
trabalho cole�vo. Sugeriu o uso do SEI. O Professor Jose Rojas citou, como exemplo, o fluxo elaborado pelo
EPROC que consta no Processo. Ficou acertado que a Direção do Campus solicitará uma reunião ao EPROC, a
fim de que ele desenvolva este processo e ro�nas. Também, sugeriu um curso rápido de SEI. 11) Processo
nº 23100.001877/2021-28, vagas do Sisu. A Distribuição das vagas entre os processos sele�vos, Sistema de
Seleção Unificada (SiSU) e Chamada por Notas do ENEM, pesos e notas mínimas, foram discu�dos, votados
e aprovados por unanimidade, conforme ad referendum da Comissão Local de Ensino. 12)Desenvolvimento
dos assuntos incluídos em Pauta. A solicitação do Professor Tiago Gregory de desligamento da Coordenação
do Laboratório de Geociências (LAGEO) veio ao Conselho de Campus para ciência. Nada mais havendo a
tratar foi encerrada a Reunião e lavrada a presente Ata, que após aprovada vai assinada pelo Professor José
Waldomiro Jimenez Rojas, Presidente do Conselho de Campus de Caçapava do Sul – UNIPAMPA, e por mim
Zilamar Teixeira de Carvalho Ferreira, Secretária Execu�va do Conselho de Campus.  As declarações desta
Reunião estão gravadas e disponíveis para consulta.

                                                                                             José Waldomiro Jimenez Rojas,

Presidente do Conselho do Campus de Caçapava do Sul.

 

Zilamar Teixeira de Carvalho Ferreira,

Secretária Execu�va do Conselho de Campus.
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Assinado eletronicamente por JOSE WALDOMIRO JIMENEZ ROJAS, Diretor(a) Campus Caçapava do Sul,
em 26/04/2021, às 11:46, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as norma�vas legais
aplicáveis.

Assinado eletronicamente por ZILAMAR TEIXEIRA DE CARVALHO FERREIRA, Secretário Execu�vo, em
26/04/2021, às 14:29, 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 0510683 e o
código CRC 4EE0BD52.
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