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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

ATA DE REUNIÃO

 

CAMPUS CAÇAPAVA DO SUL

CONSELHO DO CAMPUS DE CAÇAPAVA DO SUL

 ATA Nº 02/2020

Aos vinte  de maio de dois mil e vinte, reuniram-se, ordinariamente por web conferência, os membros
do Conselho do Campus de Caçapava do Sul:  Aline Lopes Balladares,  Presidente do Conselho e Diretora
do Campus; Ricardo Machado Ellenshon,  Coordenador Acadêmico e Coordenador da Comissão Local de
Ensino; Carolina Sampaio Marques, Coordenadora Administra�va; Carolina Ferreira de Matos Jauris,
Coordenadora da Comissão Local de Pesquisa; Felipe Guadagnin, coordenador da Comissão Local de
Extensão; 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;
Thiago Henrique Lugokenski, Coordenador do Curso de  Engenharia Ambiental e Sanitária; Maria Lúcia
Pozza� Flôres, Coordenadora do Curso de Licenciatura em Ciências Exatas; José Pedro Rebés Lima,
Coordenador do Curso de Geo�sica; Diogo Peixoto Cordova, em subs�tuição a Luís Eduardo de Souza,
Coordenador do Curso  Superior de Tecnologia em Mineração;  Cris�ane Heredia Gomes, Coordenadora
do Curso de Geologia; Marcio Andre Rodrigues Mar�ns e Tiago Rafael  Gregory,  Representantes
Docentes;  Patrícia Dalmaso Poglia, Leila Maria Saldanha Dias e Wendell Felix Rodrigues de Oliveira,
representantes Técnicos Administra�vos em Educação. A Professora Aline Lopes Balladares presidiu a
reunião. Em pauta: 1) informes. A Professora Aline balladares colocou o Conselho de Campus  a par da
situação do que esta ocorrendo,  no âmbito do Campus de Caçapava do sul e UNIPAMPA, durante a 
Pandemia do Coronavírus. Falou sobre a situação vivida no momento, as ações e medidas tomadas até
agora, com relação a Reitoria e o que  a Equipe Dire�va vem pensando. Relatou a situação dos alunos
que ficaram em Caçapava  e que estão sendo acompanhados. Comentou que, ela e Carolina Marques
fazem parte do Comitê Ins�tucional de Combate ao Corona e que esta sendo deba�do são ações que
estam ocorrendo nesse periodo. Disse que os acessos ao Campus ficou restrito e ele foi colocado a
disposição da Secretaria da Saúde, mas que ainda não houve necessidade de uso. Relatou que nos
úl�mos dias os casos de infectados teve um aumento considerável principalmenqute nos campi onde
tem quartéis do Exército que voltaram de lugares onde o contágio esta comunitário. Exprimiu
preocupação com relação a comunidade acadêmica devido a mudança de ro�na as pessoas estão
sen�ndo-se abandonadas e por isso é necessário que sejam realizadas a�vidades para manterem-se
ocupadadas. Comunicou que foi criado um grupo de trabalho para criarem protocolos para a volta da
pandemía. Pediu que todos respondam os ques�onários sobre as a�vidades, porque a par�r dos
ques�onamentos serão feitos os encaminhamentos. Comentou os auxílios financeiros  que estão sendo 
realizados aos alunos que ficaram em Caçapava  e que ações estão sendo feitas junto a Ins�tuição para
solucionar a situação. Falou sobre a reunião com a PROPLAN, onde elencaram as necessidades atuais do
Campus. Atualizou sobre os subs�tutos que �veram os contratos rescindidos. Lembrou que nenhum
concurso vai acontecer agora devido a pandemia. Comunicou que haverá uma reunião com a PROEXT
para discu�r a extensão na Grade Curricular. Comunicou que o Campus recebeu um microonibus que o
processo teve início na Gestão do Professor Hansen. Carolina Marques informou que estão sem contrato
de manutenção e que os quatro terceirizados do Campus foram demi�dos. O Professor Hansen sugeriu
que deve ser uniformizado pela unipampa o �po de ferramenta que vai sendo u�lizado nas aulas on line
e o curso de nivelamento para capacitação. O Conselheiro Marcio Mar�ns sugeriu que seja criada uma
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bolsa auxilio digital com deslocamento dos recursos des�nados ao Restaurante Universitario.  O
Calendário das reuniões ordinárias do Conselho de Campus de Caçapava do Sul, para o ano de dois mil e
vinte,  foi aprovado por unanimidade.  As reuniões serão na penúl�ma quarta de cada mês. 2)
apreciação das  Atas:  10/2019 e 01/2020, do Conselho do Campus de Caçapava do Sul. As duas atas
foram aprovadas por unanimidade, com as correções na Ata dez de dois mil e dezenove, em que o
conselheiro, Tiago Rafael Gregory não estava presente  e o conselheiro Luís Eduardo de Souza estava
presente e não representado por Diogo Cordova.  3) aprovações ad referendum: a) Perfil para concurso
efe�vo: Biologia,  A manutenção do perfil para a vaga de professor efe�vo na área de Biologia, Edital
481/2019. A decisão é baseada na manifestação encaminhada pelos professores ThiagoHenrique
Lugokenski e Caroline Wagner, representantes da área de Biologia, conforme cópia do e-mail anexada ao
processo SEI 23100.023620/2019-11. b) aprovação de quan�ta�vo de vagas afastamento TAE. O
percentual de quan�ta�vo de vagas para o campus de Caçapava do sul  (UNIPAMPA), no Edital nº
02/2020,  sobre o afastamento para qualificação dos servidores Técnicos Administra�vos em Educação
(TAEs) foi de sete virgula cinco por cento (7,5%).    c) afastamentos do país: Cris�ane Gomes (Índia),
Aline Balladares (Chile) e Sissa Kumaira (Portugal).  O afastamento do país da servidora Cris�ane
Heredia Gomes (SIAPE 2049286), professora do Magistério Superior para a cidade de Nova Deli – Índia,
no período de 02 à 08 de março de 2020, conforme documentação anexada ao processo SEI
23100.025075/2019-99. O afastamento  da Professora Aline Lopes Balladares para apresentação de
trabalho do projeto Feira de Ciências: Difundindo Ciência e Tecnologia na Região da Campanha, do qual é
Coordenadora, no IV Congresso de Extension Universitária AUGM que será realizado em San�ago, Chile,
entre os dias 23 e 25 de março de 2020.  O período do afastamento será de 20/03 a 26/03, considerando
o deslocamento. A solicitação da Servidora Sissa Kumaira,  para  Visita de Estudos e pesqºuisa
internacional na Universidade de Lisboa,    Departamento de Geologia da Faculdade de Ciências,  Lisboa/
 Portugal,  de quinze à vinte nove  de fevereiro de dois mil e vinte. d) Licença para tratar de interesses
par�culares de Lucilene Dornelle Mello.  Baseada na Declaração 0249226,  a solicitação da Professora
Lucilene Dornelles Mello a fim de usufruir  de  licença para tarar de interesses par�culares, no período
de: dois de março de dois mil e vinte até três de março de dois mil e vinte dois.    e) autorização para
Everton Frigo como Coorientador na UFRGS. A solicitação do Professor Everton Frigo para par�cipar
como Coorientador da aluna de Doutorado Camila Trindade Lopes, no Programa de Pós-Graduação em
Geociências  (PPGEO), na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). f) autorização para Mara
Goi atuar como Docente Colaborador UFRGS.  O pedido da Professora  Mara Elisângela Jappe Goi (SIAPE
2063275),  para par�cipar do  Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências: Química da Vida e
saúde - Associação de IES UFRGS/FURG/UFSM/UNIPAMPA (sede UFRGS), na condição de docente
Colaborador. g) aprovação da vinculação de André Luís Silva da Silva como aluno do Pós-Doutorado da
UFRGS.  A vinculação do servidor André Luís Silva da Silva (professor do Magistério Superior da
Universidade Federal do Pampa – Unipampa, lotado no campus Caçapava do Sul/RS, SIAPE n° 2206297)
na Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS como aluno de Pós-Doutorado, sob a supervisão
do Prof. Dr. Diogo Onofre Gomes de Souza, no âmbito da linha de pesquisa Processos de ensino e
aprendizagem na Escola, na Universidade e no Laboratório de Pesquisa. As a�vidades de ensino,
pesquisa, extensão e gestão desenvolvidas pelo servidor, bem como  sua carga horária semanal exercida
no campus/ins�tuição será man�da. h) abertura de Concurso Professor Subs�tuto Engenharia
Ambiental e Sanitária.  Abertura de processo sele�vo simplificado para Área de Engenharia Ambiental e
Sanitária devido ao Professor Pedro Kemerich ter assumido o cargo de Pró-Reitor de Graduação da
Universidade Federal do Pampa/UNIPAMPA. A solicitação de professor subs�tuto terá uma vaga, no
regime de vinte horas. O Perfil será: Graduação em Engenharia Ambiental e Sanitária ou Graduação em
Engenharia Sanitária e Ambiental, especialização ou Mestrado ou Doutorado.  A Prova Didá�ca terá:
Planejamento de uma aula: dois (2,0); Domínio do tema sorteado: quatro (4,0); Capacidade de
comunicação: dois (2,0) e Postura pedagógica: dois (2,0). Total dos pesos dos critérios da Aula Exposi�va:
dez (10). O Peso da prova Didá�ca será seis (6,0).   A Entrevista avaliará:  Capacidade do candidato de
refle�r sobre a própria formação escolar e acadêmica: dois (2,0); Experiências e expecta�vas
profissionais: dois (2,0) e Capacidade de formular uma proposta envolvendo a�vidades de Ensino: seis
(6,0). Total dos pesos dos critérios da Entrevista: dez (10) e o peso da prova  quatro (4,0). A Prova de
Título será dez (10). i) aprovação de projetos de extensão, ensino e pesquisa.  Os seguintes projetos de
Extensão, de acordo com o exposto e es�pulado na Ata da Comissão Local de Extensão, documento SEI
0264190: - Feira de Ciências - Difundindo Ciência e Tecnologia na Região da Campanha - Caçapava do Sul
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(RS) – Coordenação  Aline Balladares; - Física Experimental no Ensino Médio - Coord. Suene dos Santos; -
Formação con�nuada para professores do município de Caçapava do Sul - Coord. Maria Lucia Flôres; -
Geo.dia- Coord. Felipe Guadagnin; -  Jardins comes�veis - Coord. Juliana Young ; - Programa Geoparque
Caçapava - Coordenador Felipe Guadagnin; - Promovendo a Coleta Sele�va no município de Caçapava do
Sul - Coord. Rafaela Rios; - Xadrez no Campus e nas Escolas – Coordenador  Paulo Sartori; - Escolas da
Floresta – Coord. Bruno Moraes. os seguintes projetos de Ensino, de acordo com o exposto e es�pulado
na Ata da CLE, documento SEI 0266766: 1- Comunicação e Acolhida no Curso de Ciências Exatas – Coord.
Maria Lucia Pozza� Flores; 2- Projeto Pedreira Escola: Qualificando e aprofundando o conhecimento em
Geociências – Coord. Felipe Guadagnin.   o projeto do Curso de Nivelamento em Matemáca coordenado
pelos professores Daniela de Rosso Tolfo e Vitalino Cesca Filho, para atender a Chamada Interna
PROGRAD número 02/2020. os seguintes projetos de Ensino, de acordo com o exposto e espulado na Ata
da CLE, documento SEI 0269805: - Monitoria de Petrografia Ígnea, Mineralogia II e Mapeamento
geológico – Coord. Vinícius Ma�é. o projeto de pesquisa in�tulado “Estrutura da litosfera da borda leste
do Cráton do São Francisco, faixas Brasília, Ribeira e Araçuaí por estudos de refração sísmica profunda e
estudos geológicos - Transecta Araxá-Macaé”, Coordenado pelo Prof. Marcus Vinícius Aparecido Gomes
de Lima.  os seguintes projetos de Pesquisa, de acordo com o exposto e espulado na Ata da CLP,
documento SEI 0265591: - A Nanogeoquímica no reconhecimento de Indicadores Prospecvos de
Depósitos Minerais na região Centro-Sul do Rio Grande do Sul - Coord. Crisane Gomes; - Memória das
Águas: Levantamento e Análise Preliminar das Fontes Alternavas de Abastecimento de Água no
Perímetro Urbano do Município de Caçapava do Sul/RS -  Coord. Juliana Young; - Modernização das
metodologias de mapeamento geológico, planejamento de lavra e levantamento topográfico de supercie
para mineração - Coord. Ítalo Gonçalves; - Mulheres nas Geociênicas - Coord. Kaúcia Pleskaitz; -
Avaliação de Águas Naturais Ulizadas para Consumo Humano em Área Rural de Pirani, RS. Coord. Zilda
Vendrame; - Avaliação Toxicológica de Contaminantes Ambientais - Coord. Caroline Wagner; - BRGeo.org
– Biblioteca Virtual de Geologia do Brasil - Coord. Felipe Guadagnin; - Novos materiais baseados em
nanoestruturas de carbono visando aplicações sustentáveis: Síntese, caracterização e avaliação de
toxicidade - Coord. Carolina Jauris.  j) Coordenação PPGTM. O nome da professora Luciana Arnt
Abichequer como coordenadora do PPGTM e a professora Zilda Barato Vendrame como sua subs�tuta. 
 k) Reformulação da CAD. A indicação da docente Carolina Ferreira de Matos Jauris, SIAPE 2345403, para
compor como membro suplente a  Comissão de Avaliação de Estágio Probatório Docente - CAD do
Campus Caçapava do Sul em lugar do professor Julio Cesar Mendes Soares, redistribuído para a UFSM.
Todos ad referendum foram aprovados por unanimidade com exceção do Conselheiro Ricardo Ellenshon
que caiu a conexão.   5) apreciação do Relatório de Gestão 2019. O Relatório de Gestão do Campus de
Caçapava do Sul, da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), do ano de dois mil e dezenove, foi
discu�do pelos conselheiros. O Conselheiro Felipe Guadagnin acordou que encaminhará, ainda hoje, as
a�vidades do Laboratório de Modelagem para inclusão no Relatório de Gestão do ano de dois mil e
dezenove. A Conselheira Cris�ane Gomes sugeriu que para o próximo relatório seja especificado quem
preenche os dados. Também solicitou que o prazo para entrega das a�vidades seja maior. Após análise,
os conselheiros votaram o Relatório de Gestão do Campus de Caçapava do Sul de dois mil e dezenove,
que foi aprovado por unanimidade.  6) Adequação do espaço da biblioteca. Os documentos  e as
informações  referentes as mudanças necessárias na Biblioteca do Campus de Caçapava do Sul
(UNIPAMPA) foram analisados. O Conselheiro Vitalino Cesca Filho sugeriu que a Biblioteca tenha um
espaço maior para estudos do que o de livros, como a Biblioteca de Lisboa. Apesar da diferença de área
das salas: duzentos e quatro (204) e duzentos e seis (206), os conselheiros concluíram que a sala
duzentos e seis seja trocada pela sala duzentos e quatro (204), sem prejuízo ao andamento das
a�vidades do Campus Caçapava. Assim, foi votado e aprovado por unanimidade, que: a sala duzentos e
seis (206) fosse trocada pela duzentos e quatro(204), a fim de que, a Biblioteca seja expandida usando a
sala duzentos e quatro (204).  7) Orçamento 2020. A Conselheira Carolina Marques apresentou  o
Orçamento para o ano de dois mil e vinte  e a  planilha da matriz de custeio. O Conselheiro Vitalino Cesca
Filho Coordenador do PROFMAT   abriu mão dos percentuais referentes ao PROFMAT porque o curso
tem custeio atavés de recursos oriundos da CAPES. Assim, os valores serão divididos pelos demais.  8)
Apreciação do Relatório Final de Herval Vieira Junior. Trata-se da par�cipação do Servidor, no Mestrado
Acadêmico do Curso de Polí�ca Social e Serviço Social da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), 
no período de dez de abril de dois mil e dezessete até dez de abril de dois mil e dezenove, conforme
Portaria quatrocentos e quarenta e nove, de trinta de março de dois mil e dezessete. O Relatório Final do
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Técnico Administra�vo em Educação, Herval Vieira Junior,  foi discu�do e aprovado por unanimidade.  9)
Apreciação de Relatório Semestral de Reginaldo Fabiano da Silva Afonso.  O Relatório semestral
(2019/2) do servidor Reginaldo Fabiano da Silva Afonso referente ao afastamento integral para
qualificação no Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciência e Matemá�ca na Universidade
Franciscana, após análise documental foi aprovado por unanimidade. 10) Parecer Relatórios de Projetos
de Extensão. O Parecer da Comissão Local de extensão  sobre os relatórios de extensão, a seguir, foi
aprovado por unanimidade:  a) Museu Virtual Geológico do Pampa: O relatório demonstra que o projeto
foi desenvolvido, que envolveu a comunidade interna e externa e que foi aplicado instrumento de
avaliação da comunidade externa. Contudo, a data de início e término estão em desacordo com o
projeto cadastrado no SIPPEE (01/04/2019 a 11/11/2019). Além disso, não apresenta documento que
comprove o desenvolvimento da ação. Considerando a obrigatoriedade da apresentação de um item que
comprove o desenvolvimento da ação de extensão, e a inconsistência nas datas de início e fim da ação,
sou de parecer contrário à aprovação do relatório, salvo melhor juízo. b) Tópicos Básicos e Intermediários
de QGIS para Educação Profissional: O relatório demonstra que o projeto foi desenvolvido, que envolveu
a comunidade interna e externa e que foi aplicado instrumento de avaliação da comunidade externa.
Contudo, a data de início e término da ação de extensão está em desacordo com o projeto cadastrado no
SIPPEE (15/08/2018 a 03/12/2018). Considerando a inconsistência nas datas de início e fim da ação, sou
de parecer contrário à aprovação do relatório, salvo melhor juízo. c) Tópicos Básicos e Intermediários de
QGIS para Educação Profissional: O relatório demonstra que o projeto foi desenvolvido, que envolveu a
comunidade interna e externa e que foi aplicado instrumento de avaliação da comunidade externa.
Contudo, a data de início e término estão em desacordo com o projeto cadastrado no SIPPEE
(15/08/2019 a 03/12/2019). Além disso, não apresenta documento que comprove o desenvolvimento da
ação. Considerando a obrigatoriedade da apresentação de um item que comprove o desenvolvimento da
ação de extensão, e a inconsistência nas datas de início e fim da ação, sou de parecer contrário à
aprovação do relatório, salvo melhor juízo. 11) Alteração da Coordenação do LATRAM; De acordo com a
Ata nº01/2020,  a  Comissão Coordenadora  do  Laboratório de Lavra e Tratamento de Minério (LATRAM)
tem  os seguintes membros e as seguintes áreas: Luciana Arnt Abichequer (lavra de minas), Luis Eduardo
de Souza (desmonte de rochas), Ítalo Gomes Gonçalves (planejamento mineiro), Meise Pricila de Paiva
(gestão e monitoramento ambiental na mineração), Diogo Peixoto Cordova (mecânica de rochas) e Regis
Sebben Paranhos (tratamento de minérios). O novo Coordenador do Laboratório de Lavra e Tratamento
de Minério (LATRAM) é o Professor Ítalo Gomes Gonçalves. A Coordenação do LATRAM foi aprovada por
unanimidade, com exceção do voto do Conselheiro Vitalino Filho que ficou sem conexão. 12) Eleições. As
eleições para alguns mandatos no Conselho de Campus estão vencidas. Devido a  estarmos em uma
situação a�pica ficou decidido que será man�do a formação atual até poderem ser realizadas novas
eleições. Esta decisão foi aprovada por maioria dos votos, com a abstenção do Conselheiro Felipe
Guadagnin. 13) Solicitação de espaço para Laboratório de Modelagem Geológica. Esta solicitação de 
 espaço �sico para a instalação do Laboratório de Modelagem Geológica voltará para análise do
Conselho de Campus em uma reunião futura após esta discussão passar por outras instâncias do
Campus. 14) Cadastro dos laboratórios do Campus no sistema de laboratórios da Unipampa. O
cadastro dos laboratórios do Campus no sistema de laboratórios da Unipampa e a atualização das
páginas do Campus e dos Cursos foi discu�do. A Professora Aline Balladares comunicou que já foi
solicitado aos coordenadores que atualizem os cadastros e os dados na página do Campus. Nada mais
havendo a tratar foi encerrada a Reunião e lavrada a presente Ata, assinada pela Professora Aline Lopes
Balladares, 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.

 

 

                                                                                         Aline Lopes Balladares,

Presidente do Conselho do Campus de Caçapava do Sul.
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Zilamar Teixeira de Carvalho Ferreira,

Secretária Executiva do Conselho de Campus.

Documento assinado eletronicamente por ALINE LOPES BALLADARES, PROFESSOR DO MAGISTERIO
SUPERIOR, em 29/08/2020, às 14:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ZILAMAR TEIXEIRA DE CARVALHO FERREIRA, Secretário
Execu�vo, em 31/08/2020, às 09:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

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 0349567 e
o código CRC 054691BE.
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