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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

ATA DE REUNIÃO

CONSELHO DO CAMPUS DE CAÇAPAVA DO SUL

 ATA Nº 07/2020

Aos dezoito  de novembro 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 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; Leila
Maria Saldanha Dias e Patrícia Dalmaso Poglia, representantes dos Técnicos Administra�vos em Educação
e Diego da Rosa Pereira, representante Discente. Jus�ficaram ausências, os conselheiros:   Wendell Felix
Rodrigues de Oliveira e Luís Eduardo de Souza. A Professora Aline Lopes Balladares presidiu a reunião. A
Pauta foi atualizada, por sugestão do Conselheiro Márcio André Rodrigues Mar�ns, devido a urgência do
assunto e a Presidência já ter encaminhado a documentação por e-mail, anteriormente.  Assim foram
incluídos em pauta os seguintes  assuntos: 8) definição do layout do “Aquário”; 9)Solicitação de apreciação
do Edital Complementar  do Campus Caçapava ao Edital CONSUNI 03/2020. Não houve inclusão em Pauta.
 1) Informes. A Professora Aline Balladares  relatou sobre a reunião solicitada pelas direções dos campi à
Reitoria, que devido a reunião ter sido junto com o Comitê de Monitoramento da covid-19, as pautas
solicitadas não avançaram.  O que se ouviu foi que não há previsão de retorno para as a�vidades presenciais
no primeiro semestre de dois mil e vinte um. Cada COE-E Local (Centro de Operações de Emergência em
Saúde para a Educação) deverá fazer um plano rela�vo as a�vidades de pesquisa, que precisa ser aprovado
pela Secretaria Estadual. Falou sobre as eleições, em que o Cronograma aprovado ocorrerá, em parte,
durante o período de férias, contrariando o entendimento das equipes dire�vas e boa parte do Conselho
Universitário, que temia prejudicar processo democrá�co. Comentou que até hoje essa Reitoria ignora as
solicitações dos campi, que não par�cipam das decisões e servem de garotos de recados. As equipes
dire�vas não têm reconhecido o seu papel por parte desta Reitoria. A Reitoria tem a maioria no Conselho
Universitário, conselheiros   que em sua pluralidade não foram eleitos, ao contrário dos diretores.  A
Conselheira Carolina Jauris informou sobre as a�vidades do GT-infra do Campus Caçapava. O Relatório de
Infraestrutura do Campus foi baseado nos relatórios que os cursos fizeram para a Direção do Campus. Este
relatório servirá para alimentar o banco de dados do GT-infra e servir como base para a tomada de decisões
e encaminhamentos. O Conselheiro Márcio André Mar�ns complementou dizendo que esses dados serão
trazidos ao Conselho de Campus posteriormente. O obje�vo é criar critérios, parâmetros para analisar as
necessidades. As a�vidades do GT-infra estão sendo registradas de forma digital para futuras consultas. A
Conselheira Cris�ane Gomes perguntou se teria que fazer outro Relatório sobre as necessidades dos cursos
para encaminhar ao GT-infra? A Professora Aline Balladares respondeu que são necessárias atualizações, se
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houveram mudanças, caso contrário, mantém o Relatório. A Conselheira Luciana Abichéquer �rou dúvidas
quanto aos alunos que estão fazendo pesquisa como trabalho de final de curso. A Professora Aline
Balladares esclareceu que qualquer a�vidade presencial precisa passar pelo COE-E Local (Centro de
Operações de Emergência em Saúde para a Educação). 2) apreciação da Ata 06/2020, do Conselho do
Campus de Caçapava do Sul. O Conselheiro Tiago Gregory solicitou que conste em ata o pedido de
atualização, as manifestações e a deliberação com relação as duas vagas da Geologia. O Conselheiro Felipe
Guadagnin requereu que conste em ata o que foi discu�do para o “Aquário” e os desdobramentos. Sugeriu
que as siglas sejam escritas por extenso. O Conselheiro Márcio André Mar�ns sugeriu como critério que, os
conselheiros quando desejarem constar em ata suas manifestações façam a solicitação. O Conselheiro
Ricardo Ellensohn disse que a forma correta é o conselheiro solicitar para constar em ata sua fala e ela será
transcrita. Os conselheiros Tiago Gregory e Felipe Guadagnin sugeriram que a Presidente do Conselho revise
as atas antes de encaminhar aos conselheiros. A Presidente do Conselho esclareceu que recebe as atas junto
com os demais conselheiros, que não acha que esta seja uma atribuição do cargo de Presidente do
Conselho, mas de todos os conselheiros.  Ata seis dois mil e vinte do Conselho de Campus de Caçapava do
Sul foi aprovada por unanimidade, com emendas dos conselheiros: Tiago Gregory e Felipe Guadagnin. O
item nove da Pauta da Ata seis dois mil e vinte será transcrito conforme gravação.   3) Processo SEI
N°23100.015598/2020-61, apreciação do resultado da eleição para coordenação do PPGTM. O resultado
da eleição da Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia Mineral (PPGTM) foi aprovado
por unanimidade. Conforme Ata do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia Mineral (PPGTM), ra�ficada
pelo ad referendum da Comissão Local de Ensino (CLE) foram eleitas as professoras:  Luciana Arnt
Abichequer, como Coordenadora �tular e Caroline Wagner, como Coordenadora subs�tuta. 4) Processo SEI
N°23100.012860/2020-15, aprovação "ad referendum" de Projeto de Extensão. A homologação do projeto
Conexões Universidade-Escola: formação con�nuada na interface com o estágio de Monitoria, coordenado
pela professora Ângela Maria Hartmann, foi referendada por unanimidade. 5) Processo SEI
N°23100.015985/2020-05, Indicação de Representação do Curso de Geo�sica do Suplente junto à
Comissão de Formação Docente . A escolha do Professor Marcus Vinicius Aparecido Gomes de Lima pelo
Curso de Geo�sica como Membro Suplente da Comissão de Formação Docente, conforme Ata dois de dois
mil e vinte da Comissão do Curso de Geo�sica, foi re�rada de pauta porque não é de deliberação do
Conselho de Campus, mas da Comissão de Ensino.  6) Processo SEI N°23100.015826/2020-01, apreciação e
aprovação de parecer de projeto de pesquisa. O Projeto de Pesquisa: “Avaliação do gerenciamento dos
resíduos de serviços de saúde nas estratégias de saúde da família em Caçapava do Sul-RS”, coordenado pela
Técnica Administra�va em Educação, Rafaela Rios, foi aprovado por unanimidade. 7) Processo SEI
N°23100.015415/2020-15, planejamento dos horários e ocupação dos espaços le�vos. A Conselheira
Luciana Abichequer ficou incomodada pelo fato da Sala de Reuniões do Laboratório de Tratamento de
Minérios (LATRAM) está sendo u�lizada como sala de aula, para que alguns professores possam vir uma vez
por semana a Caçapava ou possam dar aula de terça a quinta-feira e por isso solicitou a pauta. Entende que
o processo de elaboração dos horários é diferente, mas acredita que embora seja feito pelos coordenadores
dos cursos, ele deva ser revisado pelo Coordenador Acadêmico. Porque, o Coordenador Acadêmico tem
uma visão ampla da situação. Acredita que a sala de reuniões deva ser ocupada como sala de aula somente
quando esgotarem outras possibilidades. O Conselheiro Ricardo Ellenshon esclareceu que passou a delegar
para os coordenadores dos cursos fazerem os horários a par�r do momento em que várias demandas dos
cursos não foram atendidas. Embora com o programa do Ítalo, o tempo que u�lizava para fechar os horários
devido aos detalhes era enorme. Já, os coordenadores conhecem as necessidades do Curso facilitando o
fechamento do horário. O papel da Coordenação Acadêmica é fazer a checagem. Falou que não interfere na
elaboração do horário, mesmo que perceba que determinado professor tenha aula em um único dia, porque
não sabe o que foi pactuado entre o professor e a coordenação do curso. Somente interfere se receber
reclamação devido ao não cumprimento das a�vidades pelo professor. A Conselheira Luciana Abichéquer
opinou que, as coordenações de cursos não tem gerencia sobre os professores e sim a Coordenação
Acadêmica. Também, os coordenadores de curso sentem o aumento de demandas tanto quanto a
Coordenação Acadêmica.  Falou que na unipampa (Universidade Federal do Pampa) todos estão com
acúmulo de tarefas. A Professora Aline Balladares opinou que os coordenadores de curso e Coordenador
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Acadêmico deviam fazer os horários observando todos os fatores e por úl�mo a escolha do professor. O
Conselheiro Felipe Guadagnin disse que a falta de espaço �sico é um assunto recorrente nas instâncias 
Campus. Opinou que o primeiro critério deve ser o ensino-aprendizagem e não mo�vação pessoal.
Ques�onou sobre o grau de  aprendizagem dos alunos que assistem a quatro horas de aula da mesma
disciplina. Devemos priorizar a Pesquisa e a Extensão para a Universidade crescer. Comentou que morar em
Caçapava parece uma penalização, porque está livre para dar aulas de segunda a sexta-feira. Que, os
problemas discu�dos agora poderiam ser resolvidos se �vesse Regimento. Afirmou que a atribuição de fazer
o horário é do Coordenador Acadêmico segundo o Regimento Geral da unipampa (Universidade Federal do
Pampa). O Conselheiro Tiago Gregory concorda com o Conselheiro Felipe, porque observou que os
professores que moram em Caçapava trabalham nas segundas e sextas, por pressão de outros professores
que moram em outras cidades. O contrato de trabalho rege quarenta horas e esse é o tempo que deve ser
dedicado a vida acadêmica. A Professora Aline lembrou que o Conselho de Campus sempre discute todas as
ofertas. Todos os semestres o Conselho delibera sobre a Oferta e não sobre a construção do horário. A
Conselheira Cris�ane Gomes comentou sobre colocar aula no Auditório. Sugeriu que seja re�rada a Sala de
Reunião do LATRAM (Laboratório de Tratamento de Minério) do horário e seja usada  para aula somente em
ocasiões excepcionais. Disse que concorda com os colegas quanto aos que moram em Caçapava serem
penalizados na elaboração do horário. Comentou que facilita muito o trabalho de construção de horários
quando os coordenadores da Pós-Graduação tem acesso a Planilha. Também, que a nova Planilha facilita na
hora de fazer o horário por marcar as indisponibilidades. Lembrou que na Geologia existem muitas turmas
acima de cinquenta e cinco alunos e que a o Auditório é necessário como sala de aula. O Conselheiro
Ricardo Ellenshon assegurou que não vai verificar horários, somente se colidem as disciplinas de forma que
não prejudique nenhum dos cursos. Quanto a ter professores que dão aula em um único dia, isto não
acontecia antes quando usava o Programa que escolhia aleatoriamente, mas ocorre agora que os horários
são feitos pelos coordenadores. Recomendou, para evitar esta situação,  que seja elaborado um o�cio da
Direção determinando que nenhum docente possa concentrar sua disciplina em um dia.  Com relação ao
horário fixo até agora não funcionou porque sempre procuram a atender as demandas dos alunos. E, esta
decisão deve par�r de uma discussão em conjunto, onde todos podem opinar. Disse que não concorda que
os horários tenham que ser feitos pela Coordenação Acadêmica e que como chefia pode delegar a
atribuição. O Conselheiro Márcio André Rodrigues Mar�ns falou sobre a importância do tema, que passa
por espaços �sicos. Lembrou que, o Curso de Licenciatura teve nota dois em infraestrutura e quatro e cinco
nos outros quesitos, ficando com quatro. Se a nota da infraestrutura �vesse aumentado um pouquinho, o
curso teria ido para cinco. Sugeriu criar uma estratégia para que cada docente tenha um plano de
desenvolvimento dentro do grupo. Um Plano anual de a�vidades construído a par�r dos cursos até ter o
Plano Anual previsto no Regimento. Propôs realizar um Seminário com todos os servidores do Campus para
trocar ideias e sugerir a�vidades. Conclamou a todos a se organizarem para  não darem margem à
propostas  vindas de fora do Campus, como a Agenda Docente. O Conselheiro Felipe Guadagnin
complementou dizendo que o Regimento é um documento que irá nortear como fazer o trabalho. Cri�cou
que a elaboração do Regimento do Campus tenha parado aguardando alterações no Regimento Geral.
Lembrou que através do Regimento os critérios ficam definidos facilitando as decisões e que deliberações
tomadas no Conselho de Campus são superiores as da Direção. Encerradas as inscrições, a Professora Aline
Balladares pediu  que, se priorizem as salas de aula na construção do horários levando em consideração as
solicitações dos alunos, para atender o maior número possível de especificidades e a compa�bilização entre
os cursos. Priorizar as a�vidades de Ensino, Pesquisa e Extensão deixando por úl�mo os interesses pessoais.
A Conselheira Luciana Abichequer sugeriu como encaminhamento uma revisão dos espaços �sicos e que
sejam priorizado o uso das salas de aula e não outros espaços que não são des�nados a este fim. O
Conselheiro Ricardo Ellenshon comentou que não vai mexer nos horários, mas vai tentar organizar para que
a Sala de Reuniões do LATRAM não seja u�lizada como sala de aula. A Professora Aline Balladares sugeriu
que seja re�rada a Sala de reuniões das opções para compor o horário e que seja u�lizada se realmente não
�ver outra sala. Lembrou que há cuidados que devem ser tomados com relação as salas de aula, como
horário para limpeza (higienização dos espaços). Como encaminhamento ficou que o próximo horário seja
composto u�lizando somente salas de aulas evitando espaços alterna�vos, a não ser que seja solicitado por
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docente ou coordenação do curso devido a especificidades.   8) definição do layout do “Aquário”. A
Professora Aline Balladares falou sobre o retorno a pauta do layout do “Aquário”, devido a solicitação da
Coordenadoria de Infraestrutura (CO-Infra) para que esta reforma seja realizada na mesma licitação da
Biblioteca e de outras pequenas reformas dos campi, devido ao princípio da economicidade. Eles estão
prevendo a possibilidade de não haver verbas futuramente. A sugestão é aproveitar a verba existente em
decorrência da solicitação da obra desde que foi definida no Conselho. A Conselheira Carolina Marques
esclareceu que quando foi a Ata sobre a reforma da Biblioteca veio o retorno dizendo que era importante
fazer tudo junto e não dar andamento em um processo. Em função disto foi colocado novamente em pauta
para agilizar o processo devolvendo para eles darem início ao Pregão de divisórias de gesso. A Professora
Aline Balladares complementou dizendo que foram mandadas as duas plantas do layout do “Aquário”, a que
foi aprovada pelo conselho e a que o CO-Infra encaminhou. Disse que não encontrou a planta do Professor
Felipe. A Conselheira Carolina Marques pediu ao Professor Felipe que encaminhe a planta. O Conselheiro
Felipe Guadagnin disse que encaminhou este ano a planta. Que o Laboratório já exis�a, mas na reunião do
Conselho lhe sugeriram encaminhar proposta pedindo o espaço �sico e na próxima reunião todos os
conselheiros receberam a proposta. O Laboratório foi aprovado para funcionar de forma virtual e agora foi
solicitado espaço �sico. A Proposta apresentada não foi aprovada porque houve o argumento que o espaço
já estava des�nado a outra a�vidade. Então foi criado o GT-infra e encaminhada esta demanda para ele. A
Conselheira Carolina Marques solicitou regime de urgência para esta votação a fim de que os prazos e os
recursos não sejam perdidos. A Professora Aline Balladares esclareceu que o impasse em relação ao espaço
do “Aquário”, des�nado pelo Conselho de Campus às coordenações de cursos, ao Arquivo e gabinetes e o
Professor Felipe apresentou nova proposta, que na época foi encaminhada para o GT-infa, para  abrigar  o
Laboratório de Modelagem Geológica. Em medida de urgência, sugeriu uma reunião extraordinária do
Conselho para definir o layout do “Aquário” e decidir primeiramente se mantem o que foi aprovado pelo
Conselho ou a Proposta do Laboratório. Depois par�r para a resolução de qual layout será o escolhido. O
Conselheiro Felipe Guadagnin explicou que existem dois laboratórios virtuais aprovados no Campus, o de
Astro�sica e o Laboratório de Modelagem Geológica. Disse que só um dos laboratórios solicitou espaço
�sico e o outro não. Sugeriu que o coordenador do outro laboratório seja ques�onado sobre querer ou não
espaço �sico. Fez uma retrospec�va sobre a solicitação do espaço �sico desde março do corrente ano. Leu a
jus�fica�va da solicitação. Falou sobre a importância de um espaço �sico para o laboratório que tem um
futuro promissor. Sugeriu uma reunião extraordinária do Conselho de Campus para apreciar a proposta e
chegar um consenso. O professor Marcus Vinicius Lima gostaria que o Conselho ouvisse outros professores
que estão alocados nas salas do “Aquário” antes de aprovar o layout. Sabe que o “Aquário” já �nha outro
des�no, mas como houve alteração para acomodar melhor a Biblioteca, porque não poderia haver
modificação também para o “Aquário”. Acredita que os gabinetes devem ser divididos entre dois e não
quatro professores, porque trará dificuldades para a execução das a�vidades docentes. O Conselheiro
Ricardo Ellensohn acredita que o Campus quer laboratórios, não só os existentes como outros que virão.
Sugeriu que seja criado um layout que atenda as duas situações e aguardar o GT-infra, já que há urgência na
decisão e o GT-infra foi encarregado de estudar a situação e dar uma resposta. Carolina Marques esclareceu
que a proposição de quatro professores em um gabinete foi devido ao uso do ar condicionado que não terá
para todos. Sugeriu encaminhar o pedido das divisórias agora e depois decidir qual vai ser o uso. O
Conselheiro Márcio André Mar�ns perguntou qual o prazo para a definição?  E, quais os docentes estão
previstos para ocuparem as salas do “Aquario”?  Carolina Marques respondeu que, os professores são:
Felipe Guadagnin, Everton Frigo, Ezequiel Galvão e Marcus Vinicius Lima. Quanto ao prazo não foi mandado,
mas que quanto antes mandar terão mais garan�as de fazer o orçamento. O Conselheiro Márcio André
Rodrigues Mar�ns sugeriu que devido a urgência do assunto, o GT-infra priorize esta pauta para depois
con�nuar na planilha, a fim de não perder o recurso.  Sugeriu uma reunião extraordinária antes do final de
ano. O Conselheiro Felipe Guadagnin disse: “ Eu quiria  só fazê um comentário rápido. É o seguinte, eu em
momento nenhum quero atravancar o processo da Biblioteca, pelo contrário. Eu sei da importância da
Biblioteca iii se dependesse de mim a Biblioteca já tava pronta. É claro que a gente depende das questões
burocrá�cas, que a gente sabe como é. Então eu acho que a gente não pode burocra�zar demais. Ééé, a
pesar de eu fazer parte do GT-Infra, lá no GT-Infra, pra que todo mundo entenda, eu nunca puxei a brasa pro
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meu assado. Pelo contrário. Eu sempre fui favorável e demonstrei que a minha forma de trabalha é
democrá�ca e acho que as coisas tem que sê discu�das. [...] quero deixar claro pra todo mundo que eu não
quero trancar processo nenhum.”    O Conselheiro Ricardo Ellensohn fez encaminhamento para votação,
propôs que, vão alterar o layout para qualquer situação a fim de dar celeridade ao processo, independente
do des�no. E, depois decide qual a des�nação do espaço com mais tempo para discussões.  Então foi
colocado em votação: “adequação do espaço para atender os usos pretendidos”.  Esta proposição foi
aprovada com nove votos favoráveis, dos conselheiros: Carolina Jauris, José Pedro Rebes, Maria Lucia Flôres,
Vitalino Filho, Diogo Cordova, Patrícia Poglia, Carolina Marques, Cris�ane Gomes e Ricardo Ellenshon. Os
conselheiros Felipe Guadagnin, Leila Dias, Márcio André Mar�ns e Tiago Gregory se abs�veram. O
Conselheiro Thiago Lugokensky se posicionou contrário. Após votação, alguns conselheiros solicitaram uma
reunião extraordinária do Conselho de Campus para con�nuar discu�ndo este assunto. A Professora Aline
Balladares consultou Carolina Marques sobre o prazo para a licitação. Sugeriu que seja realizada consulta a
Co-Infra (Coordenadoria de Infraestrutura/PROPLAN), sobre o prazo para encaminhamento do Processo
para marcar a reunião. O Conselheiro Márcio André Mar�ns registrou a solicitação de desligamento do
docente José Waldomiro Rojas do GT-infra. Registrou que o Conselho é soberano para escolher se as
discussões devem ser feitas durante a reunião do Conselho ou através do GT-infra. 9) Solicitação de
apreciação do Edital Complementar do Campus Caçapava ao Edital CONSUNI 03/2020.  Processo
23100.016263/2020-60, Minuta do Edital Complementar para eleições para cargos e representações nos
órgãos colegiados do Campus Caçapava do Sul da Unipampa. A solicitação da Comissão Eleitoral local (CEL)
de apreciação do Edital Complementar  do Campus de  Caçapava do Sul ao Edital CONSUNI 03/2020 foi
analisada. Após análise, o Conselho do Campus aprovou por unanimidade a Minuta do Edital Complementar
para eleições para cargos e representações nos órgãos colegiados do Campus de Caçapava do Sul da
Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), inclusive a Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD).
A Professora Daniela Tolfo falou sobre a alteração da Resolução 87/2014, subs�tuída pela Resolução
286/2020, a adequação da Comissão Coordenadora do PROFMAT e a alteração do período de campanha
para término no dia dezesseis de dezembro de dois mil e vinte. 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.

Assinado eletronicamente por ALINE LOPES BALLADARES, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em
28/12/2020, às 22:17, 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
30/12/2020, às 07:05, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as norma�vas legais aplicáveis.
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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 0436752 e o
código CRC B412F25C.

Referência: Processo nº 23100.011704/2020-37 SEI nº 0436752
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