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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

ATA DE REUNIÃO

CAMPUS CAÇAPAVA DO SUL

CONSELHO DO CAMPUS DE CAÇAPAVA DO SUL

 Nº 06/2020

Aos vinte e um de outubro 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; Evelton Machado Ferreira em substituição a Carolina Sampaio Marques, Coordenadora
Administrativa; 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 Matemática em Rede Nacional; Thiago Henrique Lugokenski, Coordenador do Curso de
Engenharia Ambiental e Sanitária; Maria Lúcia Pozzatti Flôres, Coordenadora do Curso de Licenciatura em
Ciências Exatas; José Pedro Rebés Lima, Coordenador do Curso de Geofísica; Diogo Cordova em substituição
a Luís Eduardo de Souza, Coordenador do Curso Superior de Tecnologia em Mineração; Cristiane Heredia
Gomes, Coordenadora do Curso de Geologia; Marcio Andre Rodrigues Martins e Tiago Rafael
Gregory Representantes Docentes; Leila Maria Saldanha Dias, Patrícia Dalmaso Poglia e Wendell Felix
Rodrigues de Oliveira, representantes Técnicos Administrativos em Educação e Diego da Rosa Pereira,
representante Discente. Justificaram ausências, os conselheiros:   Carolina Sampaio Marques e Luís Eduardo de
Souza. A Professora Aline Lopes Balladares presidiu a reunião. Foram incluídos em pauta os seguinte assuntos:
a) falta de atividades presenciais; b) informes do Programa Conexões; c) informes da Comissão de Extensão.
 Em pauta: 1) Informes: a professora Aline Balladares informou que o Concurso para o Substituto do Professor
Pedro está em andamento. Quanto ao Concurso da Área de Biologia, para substituição do Professor Júlio está
sendo preparada a execução da prova escrita presencial. As duas vagas de Geologia foram consideradas vagas
novas e não será dado andamento agora. O Conselheiro Tiago Gregory disse (transcrição): “Boa tarde pessoal,
tudo bem! Eu tenho só uma dúvida ali na questão do Concurso de Geociências.  Ããã, o porque que ele é um
concurso novo? Tá. Porque o seguinte,  o concurso que teve no Direito  ele foi estes dias! Ele foi pós-decreto.
Tá. E o Concurso da Geociências, ele foi em fevereiro. O Decreto foi em maio. E, não se sabe porque a
homologação dele só foi em setembro. Foi muito tempo depois, né! Uma dúvida que a gente tem é porque
demorô tanto, tá. Então é uma dúvida porque ele é um novo igual ao do Direito. Ele não é igual ao do Direito!
Ele foi feito pré-decreto, ele é de maio. Então se foi feito um edital havia recurso na Universidade. Não se faz
concurso sem a Universidade já prevê aqueles recursos. Né. Pelo que eu entendo. Né! Então, quando foi feito, o
pré-decreto já tinha previsto os recursos na Universidade. Então, eu vejo que não é um concurso igual ao do
Direito, que foi feito estes dias, que foi pós-decreto. Então, além de pedi aqui ó, empenho, de toda a
comunidade do Campus Caçapava, prá que a gente brigue por estas vagas, né. De forma conjunta, né. Eu venho
manifestá estas dúvidas. Tá. Até porque, algumas jurisprudências de legislação, né,  o que vale é a aprovação,
né, do Edital. Tem juiz já mudando o despacho, em um que eles falam: em que deu atraso. Não lembro
exatamente o concurso, mas aquelas pessoas que fizeram o concurso e foram passadas, valia aquela aprovação
delas. Né. Independente da data da homologação. Ele tem o pleno direito daquela vaga, uma vez que: ele
passou, Né. Uma vez que foi pré-decreto, outra que já tem esta jurisprudência, se for o caso iguais esse daí,
posso acha lá depois. Essa questão desse grande tempo de que ficô, de feverero até setembro pra tê essa
homologação, que gerou o problema. Né. E, a necessidade que nós temos dedessas vagas. Eu acho isto tudo,  tá
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tudo muito estranho. E, não, uma coisa que temos que dexá claro para a nossa Reitoria: Olha esse concurso é
diferente do do Direito. A nossa briga não tá no mesmo pário do Direito e nós temos a  necessidades dessas
vagas.  Essas duas vagas, elas são urgentes. Eu acho que deveria juntos nós tentá um posicionamento. Tá. Então
ôôô, tem que tem a nomeação, aprovação, homologação, né Ricardo? Eles foram aprovado e  têm um resultado
final homologado. [Posso falar?] Pode, eu já terminei a minha fala.” O Conselheiro Ricardo Ellenshon disse que
embora aprovados no concurso os candidatos não têm a nomeação garantida  e só se torna servidor público
depois da posse efetivada. A Professora Aline Balladares disse que as vagas que não foram ocupadas
anteriormente são consideradas novas e a vaga do Direito provavelmente já havia sido ocupada anteriormente.
O Conselheiro Felipe Guadagnin perguntou sobre a demora da homologação do concurso para as vagas da
Geologia. A  Professora Aline disse que a demora foi devido a Portaria do Governo Federal que impede novas
nomeações e que para conseguir empossar, a  unipampa precisa comprovar que tem orçamento para novos
servidores. Com relação a eleições para vagas no Conselho de Campus e Comissões, foi realizado um
levantamento para verificar quantas são e chamar eleição. Os eleitos no Edital passado que não tomaram posse
tomarão juntamente com os novos.  As atividades presenciais para pesquisa  serão tratadas em reunião que será
marcada para breve. O Conselheiro Felipe Guadagnin falou da importância de manter a representatividade nas
comissões, conselho e sugeriu indicação de outro servidor. 2) Processo nº 23100.011704/2020-37, apreciação
da Ata 05/2020, do Conselho do Campus de Caçapava do Sul. A ata da reunião anterior foi votada e
aprovada por maioria dos votos com as abstenções dos servidores Evelton Machado Ferreira e Felipe
Guadagnin. 3)Processo 23100.012860/2020-15, ad referendum.  Os seguintes projetos de extensão foram
referendados por unanimidade: “Caminhos Geológicos Acessíveis no Geoparque Caçapava”, “Mapeamento
Geotécnico e Ambiental do Município de Caçapava do Sul”, “Percurso da Presença Negra em Caçapava do
Sul”, “Trilhas interpretativas com viés geoturístico como apoio ao desenvolvimento do Geoparque Caçapava”.
Também foi referendada por unanimidade a nova composição da Comissão Examinadora para o Concurso de
Professor Substituto do Professor Pedro Kemerich. A Comissão Examinadora referente à vaga do Processo
Selevo Simplificado, Edital nº 239/2020, é a seguinte: Área: Engenharia Ambiental e Sanitária, Titulares: Prof.
Dr. Régis Leandro Lopes da Silva (UFSM); Profa. Dra. Juliana Ferreira Soares (UDESC); Prof. Dr. Iane Brito
Tavares (IFPA). Suplentes: Prof. Dr. Flávio Wachholz (UEA); Profa. Dra. Leydimere Janny Cota Oliveira
(UNIPAMPA).  4)   Processo SEI Nº23100.010545/2020-53, Projetos de Extensão.  Os  projetos e relatórios
de extensão, conforme ofícios  quarenta e seis (SEI 0364878) e quarenta e sete (SEI 0366540), foram aprovados
por unanimidade. Eles são os seguintes: “Percurso da Presença Negra em Caçapava do Sul”,  “Promovendo a
Coleta Seletiva no município de Caçapava do Sul (em tempos de pandemia)”,  “Rede MAE”, “Chimarrão
Filosófico” (Relatório de Projeto não-executado) e “Educação para a Paz”(Relatório). 5) Processo
23100.007980/2020-09, Regimento dos Laboratórios. A Professora Aline Balladares comunicou que devido
alterações com relação as normas internas da instituição vai ser alterado o Regimento Geral dos Laboratórios.
Cada unidade deveria ter o Regimento Local e passar pelo Conselho de Campus até trinta de outubro do
corrente ano. Todos os regimentos serão revisados. Devemos aguardar a reestruturação da Resolução dois,
cinco, sete que será construído um único documento para todos os laboratórios. Posteriormente o Regimento
virá ao Conselho de Campus.  6)  Processo 23100.013648/2020-75, apreciação do Relatório Final de Pós-
Doutorado do Professor Everton Frigo. Os conselheiros analisaram o Relatório e os documentos relativos ao
Relatório: Carta de Avaliação do Supervisor e Comprovante de Entrega do Relatório e Prestação de Contas
junto ao CNPq e aprovaram por unanimidade o Relatório Final de Pós-Doutorado do Professor Everton
Frigo. 7) Processo SEI Nº 23100.011710/2020-94, solicitação apreciação de Relatório semestral e Parecer
do orientador referente ao afastamento integral para qualificação do Professor Reginaldo Fabiano da
Silva Afonso. O Relatório referente ao primeiro semestre de dois mil e vinte, do Professor Reginaldo Fabiano
da Silva Afonso, foi aprovado por unanimidade. O Relatório estava acompanhado do Parecer do orientador, Ata
de Exame de Qualificação de Projeto de Tese, Parecer Consubstanciado do CEP e Histórico Escolar. 8)
Processo  23100.014138/2020-15, Carta de anuência para professor Maximilian Fries, como permanente
do Programa de Pós-Graduação em Geologia, UFPR. O pedido do Professor Maximilian Fries foi analisado.
A solicitação de Carta de anuência para atender a exigência da CAPES, através da Portaria oitenta e um de dois
mil e dezesseis, datada de três de junho de dois mil e dezesseis, como Professor Permanente do PPGG/UFPR,
foi aprovada por unanimidade. No entanto, os conselheiros solicitam que o Professor Maximilian insira no
Processo, mais informações sobre as atividades desenvolvidas na Universidade Federal do Paraná (UFPR), a
fim de que não haja prejuízo às atividades desenvolvidas junto a Universidade Federal do Pampa
(UNIPAMPA). 9) Processo 23100.014142/2020-83, as reformas a partir da reestruturação dos espaços
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físicos foi discutida.  Os conselheiros passaram analisar os projetos de layouts das plantas da Biblioteca e do
"Aquário", além das questões apontadas pela CO-INFRA em relação aos demais espaços.  Os layouts A e B da
Biblioteca  foram colocados em votação e o layout B foi aprovado por unanimidade e o processo de reforma
poderá dar seguimento junto à Coordenação de Infraestrutura, a partir dessa decisão. 10)Inclusões em
Pauta.      a) a falta de atividades presenciais foi discutida. Foi sugerido fazer uma Carta do Conselho de
Campus para a Reitoria a respeito de atividades como: a oferta e atividades presenciais. O Conselho aprovou
que seja feito um documento solicitando para a Reitoria oficializar as decisões entre Reitoria e Campus.  b) os
informes do Programa Conexões ficaram para outra oportunidade. c) O Conselheiro Felipe Guadagnin informou
que foi aprovada a curricularização da Extensão na Comissão Superior de Ensino e agora vai para o CONSUNI.
A Resolução cento e quatro esta sendo reformulada e fará um chamamento para a Comissão de Extensão para
dar uma olhada na minuta para ver a visão do Campus sobre ela. Deu ciência que foi convidado a oferecer um
curso de quarenta horas para uma empresa externa a unipampa.  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
Executiva 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 Execu�va do Conselho de Campus.

Assinado eletronicamente por ALINE LOPES BALLADARES, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em
01/02/2021, às 13:01, 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
01/02/2021, às 13:14, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as norma�vas legais aplicáveis.
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