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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

ATA DE REUNIÃO
CAMPUS CAÇAPAVA DO SUL
CONSELHO DO CAMPUS DE CAÇAPAVA DO SUL
ATA Nº 03/2020
Aos oito de julho 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 Cordova subs tuindo 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. Registraram ausências: Diego da Rosa Pereira, Representante Discente e
Cá a Cilene Morais Dutra, representante externa. A Professora Aline Lopes Balladares presidiu a reunião.
Em pauta: 1. Informes da Direção. A Professora Aline Balladares fez as seguintes comunicações: a) o
ônibus novo está para ser entregue ao Campus. Ele está passando por vistorias; b) o Projeto de
remodelação da Biblioteca do Campus será lançado para licitação; c) O Projeto sobre os gases do
Laboratório de Química será licitado; d) Houve uma cerimônia simbólica de lançamento da Carta a
UNESCO do Geoparque como aspirante; e) a contratação de professores está aguardando solução de
pendências, concursos, pareceres e futuros concursos para subs tutos; e) a urbanização dos laboratórios
LATRAM e Química não está nos projetos a serem executados; f) o prédio acadêmico segue em processo
jurídico; g) o GT Novos Tempos está fazendo análise e compilação dos dados encaminhados pelos campi.
Estas sugestões irão para um documento que será encaminhado ao CONSUNI, a ﬁm de balizar os debates
e é passível de alterações; h) o Calendário Acadêmico esta tramitando nas instâncias da Universidade e
sofrendo ajustes; i) a Direção está preparando material para auxiliar no retorno às a vidades remotas e
defenderá a proposta do Campus no CONSUNI, de Calendário com 17 semanas. 2. Apreciação da Ata,
02/2020, do Conselho do Campus de Caçapava do Sul. O Conselheiro Felipe Guadagnin solicitou que
fosse reforçado para que os responsáveis atualizem as informações sobre os laboratórios conforme
aprovado na úl ma reunião. Esta Ata após discu da foi aprovada por unanimidade sem emendas. 3. “ad
referendums”: a) Processos 23100.007348/2020-57 e 23100.008306/2020-33: projetos e relatórios de
Pesquisa: os seguintes projetos de Pesquisa, de acordo com o exposto e es pulado na Ata da CLP,
documento SEI 0297990 (23100.007348/2020-57): - Mapeamento geológico/estrutural dos diques
riolí cos da margem do Platô da Ramada, RS, coordenado pelo Prof. Vinicius Ma é; - Levantamento e
análise de estabilidade de estruturas geotécnicas na região do pampa gaúcho, coordenado pelo Prof.
Diogo Cordova; - Avaliação da toxicidade do Radônio em modelos de Artemia salina e Drosophila
melanogaster, coordenado pelo Prof. Thiago Henrique Lugokenski; - A solução do problema da
cinemá ca inversa de manipuladores robó cos u lizando a teoria de bases de Gröbner, coordenado pelo
Prof. Vitalino casca Filho. Também ﬁcam aprovados os relatórios de Projetos de Pesquisa: Reconhecimento de Indicadores Prospec vos de Depósitos Minerais na região Centro-Sul do Rio Grande
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do Sul, coordenado pela profa. Cris ane Gomes; - Variações do campo geomagné co no sul do Brasil:
possíveis implicações para a incidência de raios cósmicos galác cos, coordenado pelo prof. Everton Frigo
- Análise Espectroscópica de Planetas e Luas do Sistema Solar, coordenado pelo prof. Vinicius de Abreu
Oliveira. os seguintes projetos e relatórios de Pesquisa, de acordo com o exposto e es pulado na Ata da
CLP, documento SEI 0309160 (23100.008306/2020-33): Projetos: - Estudo das emissões do gás radônio e
o risco para o câncer de pulmão no município de Caçapava do Sul, coordenado pelo Prof. Maximilian
Fries - Qualiﬁcação de uma asserção de sistema zação ao ensino experimental das Ciências no contexto
da Formação Con nuada de Professores: A vidade Experimental Problema zada (AEP), coordenado pela
Prof. Dr. André Luis Silva da Silva. Relatórios: - A vidade Experimental Problema zada (AEP): estrutura
teórico-metodológica como estratégia pedagógica qualiﬁcadora ao ensino experimental em Ciências,
coordenado pelo Prof. Dr. André Luis Silva da Silva. b)Processo 23100.007330/2020-55: Projeto
Matemá ca Pós-quarentena: o seguinte projeto de Ensino, “Matemá ca na pós-quarentena”,
coordenado pelo professor Vitalino Cesca Filho, de acordo com o exposto e es pulado na Ata da CLE,
documento SEI 0297702; c) Indicações para o Comissão Interna de Biossegurança- PROPPI/UNIPAMPA
– CIBIO: a indicação dos professores Cris an Ricardo Wi mann e Thiago Henrique Lugokenski para
par cipar da referida Comissão. As aprovações ad referendums foram referendadas por unanimidade. 4.
Processo 23100.008596/2020-15: solicitação de Pós-doutorado da Professora Elenize Nicole . Esta
solicitação foi analisada pelo Conselho de Campus. Trata-se, de autorização para realização de pósdoutorado voluntário no Programa de Pós-Graduação em |Ciências: Química da Vida e Saúde, da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), sob a supervisão do Professor Vicente Lima
Robaina, com o Projeto: “As Ilhas de Racionalidade no Contexto da Formação Inicial de Professor de Um
Curso Interdisciplinar de Ciências Exatas”. Devido a não ocasionar ônus ou prejuízo ás a vidades na
Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), os conselheiros votaram e aprovaram por unanimidade, o
pedido para realização da Pós-Graduação pela Professora Elenize Rangel Nicole . 5. Processo
23100.008619/2020-91: redução do Número de Vagas de Ingresso no Curso de Geo sica. A redução de
quarenta para vinte cinco vagas de ingresso, por ano, no Curso de Geo sica foi analisada e aprovada por
unanimidade. 6. Processo 23100.008619/2020-91: alteração NDE do Curso de Geo sica. A inclusão do
Professor Everton Frigo, SIAPE (1977026), no NDE do Curso de Geo sica em Subs tuição da Professora
Aline Lopes Balladares foi aprovada por unanimidade. 7. Processo 23100.008999/2020-64: alteração no
NDE do Curso de Geologia. A solicitação para emissão de nova Portaria do NDE do Curso de Geologia,
com a exclusão do nome do professor Reginaldo Fabiano da Silva Afonso e inclusão do professor Vitalino
Cesca Filho foi aprovada por unanimidade. A composição dos demais membros será man da conforme
Portaria nº 750/2019. 8. Processo 23100.007692/2020-46: Perﬁl para concurso subs tuto área de
Física. O pedido para abertura de concurso para Professor Subs tuto na área de Física foi avaliado. O
Concurso será para Professor Subs tuto com regime de trabalho de vinte horas. Requisitos: Bacharelado
ou Licenciatura em Física e Mestre ou Doutor em Física ou Ciências ou áreas aﬁns. Esta vaga é para
subs tuição da Professora Aline Lopes Balladares que ocupa cargo de Direção no Campus de Caçapava
do Sul (UNIPAMPA). Primeira etapa, Prova Didá ca (aula exposi va), com peso quatro, e os seguintes
critérios e pesos: planejamento de uma aula: três (3); domínio do tema sorteado: três (3); capacidade de
comunicação: dois (2) postura pedagógica: dois (2). Total de pesos dos critérios da Aula Exposi va dez
(10). A Prova Escrita terá peso três (3), com os seguintes critérios: domínio técnico-cien ﬁco do ponto
sorteado, estruturação coerente do texto, clareza e precisão de linguagem. O total dos pesos dos
critérios da prova escrita será dez (10). Prova de Entrevista peso três (3), com os seguintes critérios:
capacidade do candidato de reﬂe r sobre a própria formação escolar e acadêmica, experiências e
expecta vas proﬁssionais, e capacidade de formular uma proposta envolvendo a vidades de Ensino.
Total dos pesos dos critérios da Entrevista dez (10). Total dos pesos das provas dez (10). Programa do
concurso: 1. Cinemá ca; 2. Dinâmica; 3. Conservação de Energia; 4. Termodinâmica; 5.
Eletromagne smo; 6. Oscilações e Ondas; 7. Ó ca Física; 8. Ó ca Geométrica; 9. Rela vidade Restrita;
10. Física Nuclear. Este perﬁl foi aprovado por unanimidade. 9. Processo 23100.008003/2020-11:
Regimento Nacional do PROFMAT. O pedido de apreciação do Regimento do Mestrado Proﬁssional em
Matemá ca em Rede Nacional (PROFMAT), conforme solicitação con da no O cio Circular 01/2020DAV/CAPES, referente à Portaria CAPES 214, de 27/10/2017, foi aprovado por unanimidade.10. Processo
23100.008616/2020-58: proposta de espaço sico para o Laboratório de Modelagem Geológica. Esta
proposta foi desconsiderada porque, o espaço proposto já está des nado ao Arquivo. Os conselheiros
concluíram que há necessidade de rea var o GT Infra, para fazer um estudo das demandas que ainda
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não foram contempladas, elencar prioridades e critérios relacionados aos espaços do Campus. A nova
composição do GT Infra ﬁcou composta pelos seguintes servidores: Aline Lopes Balladares, Ricardo
Machado Ellensohn, Márcio André Rodrigues Mar ns, José Waldomiro Jimenez Rojas, Carolina Ferreira
de Matos Jauris e Felipe Guadagnin. (Carolina Marques no apoio). Esta deliberação foi aprovada por
unanimidade. 11. Processo 23100.008723/2020-86: a) discussão de critérios para priorizar a aquisição
de materiais de consumo e capital. Após debaterem o assunto ﬁcou acordado que será elaborado um
novo ﬂuxo para o próximo calendário de compras do Campus Caçapava. b) eventual estabelecimento
de um ﬂuxo que possa ser aplicado universalmente no Campus Caçapava do Sul para a aquisição de
materiais de consumo e capital. Será efetuada uma nova proposta para o próximo ciclo que virá na
próxima reunião do Conselho de Campus. 12. Processo 23100.009044/2020-24 – Proposta Empresa
AGM Jr. Este projeto foi apresentado e veio para ciência do Conselho de Campus. A demanda de uma
sala com computador e telefone foi encaminhada ao GT Infra do Campus de Caçapava do Sul
(UNIPAMPA). 13. Inclusões em Pauta. Não houveram. 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.

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 09:07, 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 0349571 e
o código CRC 5A6F6696.

Referência: Processo nº 23100.011704/2020-37
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