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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

ATA DE REUNIÃO

CAMPUS CAÇAPAVA DO SUL

CONSELHO DO CAMPUS DE CAÇAPAVA DO SUL

 ATA Nº 2/2021

Aos trinta e um   de março 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,
Coordenadora da Comissão Local de Pesquisa; Felipe Guadagnin, Coordenador da Comissão Local de
Extensão;  Caroline Wagner, Coordenadora Subs�tuta 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; Sandra Hunsche, Coordenadora Subs�tuta 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, Lenon Melo Ilha e Patrícia Dalmaso Poglia, subs�tuindo Leila Maria Saldanha Dias,
representantes dos Técnicos Administra�vos em Educação. João Saldanha Pires, representante Discente.
Jus�ficaram ausências, as conselheiras:   Luciana Arnt Abichequer e Leila Maria Saldanha Dias. O Professor
José Waldomiro Jimenez Rojas presidiu a reunião. Iniciou solicitando um minuto de silêncio em respeito à
Professora Daniela de Rosso Tolfo e as mais de trezentas mil pessoas que faleceram de covid-19, como uma
manifestação a favor da vida e da Ciência. Passou-se ao primeiro item da Pauta, Inclusões em Pauta. Foi
solicitada inversão de Pauta para os itens sete e dez, e a inclusão do NDE da Geo�sica. Estas solicitações
foram aprovadas por unanimidade.  Informes. O Professor José Rojas comunicou o recebimento da rede de
gás. Falou sobre reunião com a Reitoria sobre orçamento e que não havia um planejamento para custeio ou
obras. Avisou que as placas fotovoltaicas serão instaladas em maio. Houve uma reunião com a AGIPAMPA
com a finalidade de promover a inovação e o empreendedorismo no Campus. Disse que �veram uma
reunião com a Pró-Reitoria de Extensão, em que o Professor Felipe Guadagnin fez apresentação do Projeto
Geoparque que será ins�tucionalizado. No�ciou que o professor Igor Melnik se candidatou para o Conselho
Editorial da unipampa e solicitou um suplente. Falou sobre os projetos referentes a obra da Biblioteca e
algumas salas. Esses projetos estão na PROPLAN para andamento. Lembrou sobre o trabalho de estudantes
de Jornalismo voltado para os cursos, com uma nova abordagem. Constatou que devido a pandemia está
havendo uma perda de alunos e sugeriu atenção de todos sobre a evasão e retenção. O Conselheiro Marcus
Vinicius Lima disse que devido ao desligamento automá�co vários alunos foram perdidos. A Conselheira
Cris�ane Gomes comentou que a quan�dade excessiva de a�vidades assíncronas e o não retorno de
a�vidades prá�cas estão levando os alunos a mudarem de universidade. 3)Aprovação da Ata 01/2021 do
Conselho de Campus de Caçapava do Sul. A Ata da úl�ma reunião do Conselho de Campus, observando as
correções do Conselheiro Marcus Vinicius Gomes de Lima, foi aprovada por unanimidade, com abstenções
dos conselheiros: Felipe Guadagnin, Sandra Hunsche e Patrícia Poglia, que não estavam presentes a reunião.
4) Aprovações ad referendum.  Todas as aprovações foram referendadas por unanimidade, conforme segue:
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a)  projetos e relatórios de Ensino; os projetos de ensino: 1- Encontros Locais de Qualificação - PROFMAT,
coordenado pelo Professor Vitalino Cesca Filho; 2- Curso de Nivelamento em Matemá�ca Básica,
coordenado pela Professora Maria Lúcia Pozza� Flôres; e 3- Matemá�ca na quarentena 2021, coordenado
pelo Professor Vitalino Cesca Filho. Também foram apreciados os seguintes Relatórios: 1- Comunicação e
Acolhida no Curso de Ciências Exatas, coordenado pela Professora Maria Lucia Pozza� Flôres; 2-
Mapeamento Geológico Remoto, coordenado pelo Professor Tiago Rafael Gregory; 3- Mapeamento
Geotécnico Remoto, coordenado pelo Professor Tiago Rafael Gregory; e 4 – Monitoria de Petrografia Ígnea,
Mineralogia II e Mapeamento geológico, coordenado pelo Professor Vinícius Ma�é. E, o projeto de Ensino:
“Aplicação de so�ware de modelagem geológica e planejamento mineiro no ensino de Geologia e
Engenharia de Minas”, coordenado pelo professor Luís Eduardo de Souza, e o relatório final do projeto
“Cálculo na Quarentena”, coordenado pela professora Daniela Tolfo. b) projetos e relatórios de Extensão.
Os seguintes projetos de extensão: a) I Seminário da Câmara Técnica de Água Subterrânea; b) Reconstruindo
por nós mesmos a história da população negra em Caçapava do Sul; c) Promovendo a Coleta Sele�va no
município de Caçapava do Sul; d) Etno's Pampa. A alteração do período de execução e do cronograma do
projeto Feira de Ciências - Difundindo Ciência e Tecnologia na Região da Campanha - Caçapava do Sul (RS),
com a ressalva de que o projeto está apresentado em formulário de registro de programas e projetos de
extensão que não é mais u�lizado. Sugere-se que a coordenadora do projeto, professora Aline Balladares,
u�lize o formulário vigente. Os relatórios dos projetos de extensão: 1) A escala numérica em situações
co�dianas; 2) Conexões Universidade-Escola: formação con�nuada na interface com o estágio de Monitoria;
3) História das Equações de 2º Grau e Funções Quadrá�cas; 4) Uso de “Jardins Comes�veis” como
ferramenta de Educação Ambiental; 5) Formação con�nuada para professores do município de Caçapava do
Sul; 6) Trilhas interpretavas com viés geoturís�co como apoio ao desenvolvimento do Geoparque Caçapava.
A votação do relatório do projeto 7) A Preservação da Cultura Através da Digitalização teve resultado
inconclusivo pois a maioria dos membros da Comissão decidiu pela Abstenção considerando que o relatório
foi apresentado em documento diferente do indicado pela PROEXT; nesse caso, sugere-se que a
coordenadora do projeto reenvie o relatório u�lizando o formulário apropriado. os projetos de extensão:
“Rede SACCI - invenção de mundos no 5o ano do Ensino Fundamental, e Experimentações em Física com
professores do Ensino Fundamental”, coordenados pelo Professor Márcio André Rodrigues Mar�ns. c)
projetos e relatórios de Pesquisa. os seguintes projetos de pesquisa: a) “Modelagem geoquímica de
Nakhlitos e Chassignitos - Meteoritos de Marte”; b) “Integração entre olivicultura e ovinocultura: potencial
de mi�gação da pegada carbono em relação aos sistemas convencionais”; c) “Modelagem Geológica e
Planejamento de Lavra Guiados por Geo�sica e Aerofotogrametria Digital”. As alterações do período de
execução e do cronograma dos projetos: 1) “Nanomateriais baseados em grafeno e nanopar�culas metálicas
para remoção e destruição do vírus SARS-CoV-2 de ambientes aquá�cos”; 2) “Avaliação de Águas Naturais
U�lizadas para Consumo Humano em Área Rural de Pira�ni, RS”; 3) “Avaliação do gerenciamento dos
resíduos de serviços de saúde nas estratégias de saúde da família em Caçapava do Sul-RS”. O relatório final
do projeto de pesquisa: “Correlação de dados geológico-geo�sicos para a redução de custos no processo de
modelagem geológica”. os projetos de pesquisa: 1. “Análise Espectral do Ruído Sísmico Ambiental de Bacias
Sedimentares do Nordeste do Brasil”, coordenado pelo Professor Marcus Vinicius Aparecido Gomes de Lima;
2. “Pensamentos Matemá�co e Computacional na Educação Básica: Uma Experiência com Professores de
Matemá�ca”, coordenado pela Professora Maria Arlita da Silveira Soares; 3. “Uso de mesa concentradora
visando à valorização de areias recicladas”, coordenado pelo Professor Régis Sebben Paranhos. d) Relatório
Final da Especialização em Gestão e Educação Ambiental conforme Ata 3/2021 da Comissão |Local de
Ensino. 5) Processo nº 23100.003829/2021-74, Relatório semestral (2020/2) e Parecer do orientador
referente ao afastamento integral para qualificação do servidor Reginaldo Fabiano da Silva Afonso. Após
análise documental, os conselheiros aprovaram por unanimidade, o Relatório semestral e a frequência do
Professor Reginaldo Fabiano da Silva Afonso referentes ao segundo semestre de dois mil e vinte. 6)Vacância
do Coordenador LAGEO e ciência da saída do Professor Tiago Gregory da CPPD e LAGEO. Os o�cios, vinte
um e vinte quatro de dois mil e vinte um foram lidos. Através deles o Professor Tiago Gregory deu ciência ao
Conselho de Campus sobre seu desligamento da Coordenação do Laboratório de Geociências (LAGEO) e
Comissão permanente de Pessoal Docente (CPPD). A Conselheira Jaqueline Vargas comentou que este
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assunto já foi discu�do na Comissão Local e comunicou que já entrou em contato com a DILAB para instruir
sobre a vacância na Coordenação do LAGEO. 7) Indicação de discente para o Conselho de Campus. A
indicação do nome do discente João Saldanha Pires para representação discente no Conselho de Campus foi
aprovada por unanimidade 8) Indicação de novos membros para compor o GT-Infra. A Conselheira Carolina
Ma�os Jauris como representante do GT-Infra no Conselho de Campus solicitou a recomposição do GT-Infra.
No entanto, os trabalhos do GT-Infra serão paralisados até haver regramento. Assim, a recomposição do GT-
Infra será realizado após o Regimento. Este encaminhamento foi aprovado por unanimidade.  9) Atualização
de dados, contatos de representações discentes. A discente Anna Clara Morais Avelar Álvares solicitou
atualização das mídias digitais (site) do campus Caçapava do Sul. “Tendo em vista a era digital em que
vivemos, se faz necessário o máximo de informações do nosso Campus e cursos nas plataformas digitais,
principalmente no site do polo Caçapava do Sul, visando assim a aproximação do corpo acadêmico, bem
como dos futuros ingressos ao nosso Campus.” O Professor José Rojas comentou que alunos monitores já
estão fazendo este trabalho de atualização, inclusive com as portarias. 10) Homenagem a Professora
Daniela Tolfo. O Professor Jose Waldomiro Jimenez Rojas lamentou a morte da Professora Daniela Tolfo.
Falou sobre as mensagens de carinho e pesar dos servidores e discentes do Campus de Caçapava do
Sul/unipampa. Dentre essas mensagens, citou a do Professor Delfino Albarnaz: “A cidade de Caçapava do Sul
perde uma de suas filhas mais ilustres e a comunidade acadêmica uma de suas mentes mais iluminadas”. A
discente Gislene de Sá Souza leu a carta dos discentes, com mais de um mil assinaturas, encaminhada à
Direção do Campus, sugerindo homenagem à Professora Daniela Tolfo, dando o seu nome ao Campus de
Caçapava do Sul. Na carta descrevem o relacionamento posi�vo da Professora com todos que convivia,
disponibilidade, comprome�mento, empa�a, solidariedade, profissionalismo, companheirismo da
Professora Daniela foram adje�vos citados pelos que a conheciam.  O Professor José Rojas sugeriu que
devido a impedimentos legais seja nomeado o Prédio Administra�vo com o nome da Professora Daniela. O
Conselheiro Marcus Vinicius Lima sugeriu que seja feita consulta a Reitoria sobre a possibilidade da
proposição dos discentes. O pedido dos discentes, encaminhado através da Carta, para que o Campus de
Caçapava do Sul,  tenha como segunda denominação o nome de Daniela de Rosso Tolfo será encaminhado à
Reitoria para consulta sobre a possibilidade. Esta proposição foi aprovada por unanimidade.  11) Orçamento
2021. Professor José Rojas falou sobre a nota emi�da pela Reitoria referente ao corte no Orçamento para a
Universidade nos recursos discricionários. Este corte envolve ensino, extensão, pesquisa e contratos, entre
outros. A Lei Orçamentária está aguardando a sansão do Presidente. Disse que a Universidade ainda não
apresentou um planejamento com relação ao orçamento. 12) apreciação e aprovação do processo de
redução de vagas de ingresso na Geo�sica. O Conselheiro Marcus Vinicius Lima comentou que havia pedido
para re�rar este item de pauta em reunião anterior. Este Processo  de redução do número de vagas de
ingresso não seguiu o tramite correto e a PROGRAD solicitou que refizessem o fluxo. Como o Conselho de
Campus aprovou antes da Comissão Local de Ensino foi necessário que retornasse à Comissão e agora veio
novamente ao Conselho, para que o Conselho reitere a decisão. Com relação a redução de vagas foi uma
decisão do NDE para compa�bilizar o número de vagas com o de outras universidades do Brasil. As quarenta
vagas não são preenchidas anualmente porque não tem esta demanda. O Conselheiro Luís Eduardo
perguntou qual seria o impacto no orçamento do Campus com essa decisão. O Conselheiro Marcus Vinicius
Lima respondeu que esse cálculo foi realizado pela PROPLAN e está no Processo, mas que não foi muito
grande, algo em torno de dois mil reais. A redução do número de vagas de ingresso no Curso de Geo�sica foi
aprovada por unanimidade.  13) Planilha de encargos docentes. O Professor Jose Rojas informou que nesta
Planilha consta os encargos dos docentes do Campus de Caçapava do Sul. Disse que a Direção deseja
adequar esta Planilha para uso. A Planilha será enviada para a Comissão Local de Ensino para ver a
viabilidade e atualização. Posteriormente ela será compar�lhada. O Conselheiro Marcus Vinicius Lima
ques�onou se é a mesma Planilha que foi u�lizada para solicitar professor por área e sugeriu que seja
encontrada a Ata onde foram definidas as áreas do Campus, se ela existe. O Professor José Rojas informou
que os bolsistas estão fazendo a localização de todos os assuntos que passaram pelo Conselho e pediu que
aguarde. O Conselheiro Ítalo Gonçalves se pron�ficou para ajudar com a Planilha. A Conselheira Cris�ane
Gomes comentou que a Planilha foi mostrada, mas não compar�lhada na Comissão de Ensino. Sugeriu que a
Planilha seja compar�lhada já que diz respeito a todos os cursos. O Conselheiro Felipe Guadagnin disse que
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acompanhou esse processo de análise da carga horaria do Curso de Geologia e consta na Planilha uma carga
horária maior que no PPC. A Planilha será encaminhada a Comissão Local de Ensino, para apreciação do
relatório feito pela Direção e contribuições. Esta proposição foi aprovada por unanimidade.  14) Debate
sobre Minuta de Norma�va de Promoção de Professor Associado IV para Professor Titular. O Conselheiro
Luís Eduardo de Souza sugeriu que seja feito um documento do Campus porque terá mais peso. O
Conselheiro Felipe Guadagnin lembrou que os representantes do Campus devem defender as decisões do
Cole�vo e não as pessoais. Esse item foi encaminhado para fazer um documento único do Campus com a
par�cipação de todos os conselheiros e trazer na próxima reunião do Conselho. Esta proposição foi
aprovada por unanimidade.  15) Desenvolvimento dos assuntos incluídos em Pauta. O Conselheiro Marcus
Vinicius Lima solicitou a subs�tuição do Professor Ezequiel Galvão pelo Professor Everton Frigo, no cargo de
Secretário do NDE do Curso de Geo�sica. Esta alteração foi aprovada por unanimidade.  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 Executiva do Conselho de Campus.

 

 

 

Assinado eletronicamente por JOSE WALDOMIRO JIMENEZ ROJAS, Diretor(a) Campus Caçapava do Sul,
em 06/05/2021, às 08:34, 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
06/05/2021, às 10:50, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as norma�vas legais aplicáveis.
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