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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

ATA DE REUNIÃO

CAMPUS CAÇAPAVA DO SUL

CONSELHO DO CAMPUS DE CAÇAPAVA DO SUL

ATA Nº 3/2021

Aos doze de abril de dois mil e vinte e um, reuniram-se, extraordinariamente 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, subs�tuindo, Luciana Arnt Abichequer, Coordenadora do Programa de Pós –
Graduação em Tecnologia Mineral; Carolina Ferreira de Matos Jauris, Coordenadora do Curso de Engenharia
Ambiental e Sanitária; Sandra Hunsche  subs�tuindo, 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 Maria Lucia Pozza� Flores,
subs�tuindo Luís Eduardo de Souza, representantes docentes. Herval de Souza Vieira Junior, Lenon Melo Ilha
e Leila Maria Saldanha Dias, representantes dos Técnicos Administra�vos em Educação. João Saldanha Pires,
representante Discente. Jus�ficou ausência, o conselheiro:  Luís Eduardo de Souza. O Professor José
Waldomiro Jimenez Rojas presidiu a reunião que teve como pauta única:  Situação orçamentária e Matriz
de Custeio do Campus. Baseados nos documentos: Orçamento unipampa 2021, Enquete de reestruturação
orçamentária 2021, custos orçamentários 2021, O�cio nº10/2021 da PROPLAN (informações orçamentárias
e planejamento), O�cio nº 16/2021 Relatório de Análise da planilha Custos Orçamentários da PROPLAN-
Campus de Caçapava do Sul, os conselheiros iniciaram os diálogos. O Professor José Waldomiro Jimenez
Rojas disse que trouxe este assunto ao Conselho para que tomassem ciência devido a importância. 
Informou que na primeira reunião de gestão com a Reitoria, os diretores dos campi foram informados que
haveria uma redução significa�va nas verbas orçamentárias. A par�r daí, os diretores passaram a solicitar
reuniões com a Reitoria, a fim de tratar das questões orçamentárias da Universidade. Os campi até o
momento não receberam subsídios para fazerem análise da situação orçamentária. Na reunião do CONSUNI
as equipes dire�vas foram consideradas corresponsáveis, mas na verdade a responsabilidade é com a Matriz
Orçamentária do Campus. Os diretores solicitaram espaço de fala mas só receberam as planilhas prontas e
ordem para executar os cortes. A redução de postos é complicado, porque eles poderão não ser rever�dos
futuramente. Então, vão criar um documento para encaminhar à Reitoria. Na Planilha que foi apresentada
pela Reitoria há um corte de até cinquenta por cento dos terceirizados, o que inviabiliza as a�vidades. A
preocupação maior é preservar os terceirizados. O remanejamento de Custeio para Capital, no ano passado,
não foi asser�vo, porque os diretores não sabiam da situação real da Universidade. Está havendo uma falta
de comunicação entre Reitoria e os campi. O planejamento a respeito do orçamento é de responsabilidade
da Reitoria. Os campi não têm as informações necessárias para fazerem planejamento. O diálogo entre
Reitoria e os campi pra�camente não existe. O Conselheiro Evelton Ferreira apresentou uma planilha criada
pelo Campus e encaminhada para a Reitoria. No entanto, após o envio da planilha, a Reitoria voltou a
apresentar as planilhas an�gas, ignorando a de Caçapava. Alertou que a situação é bastante grave.  Disse
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que há uma dificuldade no diálogo e que as coisas não são colocadas de forma clara. Contou que na reunião
de sexta-feira com a Reitoria, o Professor Rojas foi impedido de falar. Disse que estão procurando uma forma
de a Gestão Superior entender o que estão tentando dizer e que só querem ajudar. Contou que de acordo
com os cálculos do Campus não é necessário cortar os terceirizados. Disse que outros campi também estão
preocupados com a situação orçamentária da Universidade. O Professor José Rojas lembrou que no retorno
das aulas presenciais é muito importante poder contar com os terceirizados, tanto para a limpeza, quanto
com os motoristas para as saídas de campo. A falta de planejamento para o ano que já está em andamento
é muito grande. Comentou que a recomposição sobre o orçamento é muito importante. Disse que não vão
aceitar cortes vindos de cima para baixo. O Conselheiro Italo Gonçalves disse que imagina que com a
pandemia alguns gastos devem ter diminuído e que estes valores podem compensar onde está faltando. O
Professor Jose Rojas disse que precisa um planejamento e iden�ficar ações que possam reduzir valores. A
Conselheira Carolina Jauris perguntou sobre um valor que a Universidade devolveu ano passado, porque não
é admissível na situação atual, precisando de dinheiro, ter que devolver. O Professor Jose Rojas disse que se
tratava da verba para o PENAES. A Conselheira Luciana Abichequer externou preocupação a respeito do
Orçamento e a falta de escuta. Sugeriu uma manifestação do Conselho do Campus.  O Conselheiro Felipe
Guadagnin lembrou que a Extensão está em fase de curricularização e que nesta etapa de execução, pessoas
e recursos são fundamentais. O Conselheiro Italo Gonçalves disse que problemas de intransigência e
transparência já é um problema an�go na Reitoria. Acredita que isso é um efeito colateral da mul�campia. O
Professor Diogo perguntou como fica o semestre se os contratos seriam cortados logo ou para o segundo
semestre. Professor Jose Rojas acredita que qualquer decisão de corte a Reitoria provavelmente vai levar
pelo menos dois meses. O Conselheiro Herval Vieira disse que faz tempo que a educação está sofrendo
cortes e desde aquela época já existe mobilização. Lembrou que, o Orçamento será cada vez menor porque
não há aumento talvez reposição da inflação. O Professor Rojas disse que é importante a recomposição do
Orçamento porque o do ano que vem será baseado pelo deste ano. A Conselheira Cris�ane Gomes disse que
a jus�fica�va do corte das PDAs seria para comprar equipamentos para os alunos, mas poucos receberam.
Disse que é crucial para executar as a�vidades de campo a manutenção de todos os motoristas. O
Conselheiro João Pires comentou que os fatos expostos afetam muito os alunos. Disse que representantes
se reuniram para falar sobre o novo calendário acadêmico. Sugeriu que quando for seguro algumas
a�vidades possam voltar. Propôs que se necessário os discentes devem apoiar as direções.  O Professor Jose
Rojas lembrou que embora de forma remota todos estão trabalhando, o ensino está acontecendo. 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.
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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 10:51, 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 0518701 e o
código CRC 47A7A41A.
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