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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

ATA DE REUNIÃO

CAMPUS CAÇAPAVA DO SUL

CONSELHO DO CAMPUS DE CAÇAPAVA DO SUL

 Nº 08/2020

Aos dezesseis  de dezembro 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;  Patrícia Dalmaso Poglia, representante dos Técnicos Administrativos em Educação
e Diego da Rosa Pereira, representante Discente. Justificaram ausências, os conselheiros:  Leila Maria Saldanha
Dias, Wendell Felix Rodrigues de Oliveira, Carolina Sampaio Marques e Luís Eduardo de Souza. A Professora
Aline Lopes Balladares presidiu a reunião.  Passou-se ao primeiro item da Pauta, Inclusões em Pauta, que não
ocorreram. No entanto foram atualizados dois itens na Pauta: o ad referendum sobre a continuidade da
Comissão de Avaliação Técnica (CAT) e Retificação do Edital 01/2020 - eleições para cargos e
representações nos órgãos colegiados do Campus Caçapava do Sul da unipampa. Inscreveram-se para os
informes, os conselheiros: Ricardo  Ellenshon e Luciana Abichéquer.  O Conselheiro Márcio André Rodrigues
Martins solicitou uma questão de ordem. Discorreu sobre a diferença entre os termos apreciação e aprovação,
usados na hora de fazer a pauta ou colocar o assunto em votação. Apreciação se dá quando não é obrigatório a
votação. Aprovação é obrigatório votação para aprovação. Esclareceu que votos de abstenção não contabiliza
quórum quando se tratar de aprovação de um item. Quando o número de abstenções justificadas forem  altos
deve ser verificado o quórum mínimo. Caso não tenha quórum é necessário recompor o Conselho com os
suplentes dos conselheiros que se abstiveram, chamando uma nova reunião, quando se tratar de aprovação. Em
se tratando de apreciação cabe ao Conselho, aprovar, não aprovar ou emitir um parecer de abstenção do
Conselho. A questão de ordem é que o Conselho não precisa analisar posteriormente a situação.  A Professora
Aline Balladares comentou que em geral, não sendo os ad referenduns, que são emitidos anteriores a reunião, as
demais pautas são apreciações. O Conselheiro Márcio André Martins lembrou que quando as pautas tem como
última instancia o Conselho obrigatoriamente serão votadas, mas se forem para instancias superiores  a decisão
será transferida. O Conselheiro Felipe Guadagnin perguntou se tem alguma normativa que discorra sobre o
assunto. A Professora Aline Balladares disse que seguimos a do CONSUNI, mas não se recorda se consta estas
definições. O Conselheiro Márcio Martins disse que no Regimento do CONSUNI (Conselho Universitário da
Universidade Federal do Pampa) discorre sobre vários itens sobre aprovação ou apreciação. O Conselheiro
Felipe Guadagnin perguntou se o Regimento do CONSUNI(Conselho Universitário da Universidade Federal do
Pampa) é a Resolução trinta e três de dois mil e onze.   O Conselheiro Ricardo Ellensohn disse que o Conselho
não é obrigado a votar nenhuma pauta se não se achar confortável, podendo postergar.  2. Informes. A
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Professora Aline Balladares noticiou que entraram em exercício, na segunda-feira, a professora Quélen que veio
para a vaga do professor Júlio, professor Miguel que substitui o Professor Pedro Kemerich e estão a disposição
da Coordenação Acadêmica e dos Cursos. Em relação as demais vagas em aberto no Campus não há nenhuma
novidade. Outro informe é que foi instalada no Campus,  ontem, a Academia ao ar livre e está aguardando a
volta das atividades presenciais. Esse espaço foi construído através de Emenda Parlamentar, na Gestão do
Professor Hansen, que contemplou todos os campi. Atualizou sobre a atuação  do COE-E Local. Na semana
passada houve uma formação para todos os  Centros de Operações de Emergência em Saúde para a Educação
(COE-E Local), da unipampa. Participaram da ação Carolina Marques e Evelton Machado. Durante o evento foi
bastante falado sobre a necessidade de maior respaldo da Reitoria relativo a definições que sejam homogêneas
para todos os campi. Existem situações específicas mas várias outras que são comuns a todos os campi. Não foi
recebida nenhuma orientação da Reitoria com relação as solicitações de situações recebidas pelo COE-E Local.
A manifestação da Reitoria em relação  a Portaria do MEC (Ministério de Educação e Cultura) sobre o retorno
das atividades presenciais foi através de Nota que externava a volta as atividades presenciais somente quando
tiver segurança da saúde de todos da comunidade acadêmica, ou seja, plano de vacinação e medidas
encaminhadas pela Organização Mundial da Saúde. Também, falou sobre a  Assembleia sobre a Política de
Inovação da unipampa. Lembrou a todos sobre as eleições, para os cargos  nas comissões e colegiados do
Campus. As contribuições do Campus de Caçapava do Sul sobre encargos docentes foram encaminhadas para a
PROGEPE (Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas) e haverá uma reunião futura para tratar deste assunto.  A
Conselheira Luciana Abichéquer informou que o Programa Datamine Universidades tem uma parceria com
universidades desde dois mil e dezenove. O Curso de Mineração conseguiu ingressar no Programa agora, para
começar a participar em dois mil e vinte um. As universidades participantes estão em vinte duas no Brasil.
Inicialmente vão começar com os alunos da Geologia e posteriormente com os de Engenharia de Minas. O
Campus irá receber licenças do software de forma gratuita. Em um primeiro momento irá chegar o módulo de
Geologia e futuramente outros módulos. Segundo ela, o bom é que não será necessário o pagamento do
Micromine. Espera que tudo dê certo e possa implantar de fato no Campus este Programa. O
Conselheiro Ricardo Ellenshon falou sobre a Oferta do Período Especial e a chegada dos dois professores
novos, a Lorena e o Miguel. Depois de consultar os coordenadores de cursos a Lorena irá assumir a disciplina
de Cálculo I, pela Engenharia, mas estará aberto para todos os cursos. Será ofertado somente uma turma devido
ao curto período e a carga horária da Professora.  O Professor Miguel, que é substituto do Professor Pedro, irá
trabalhar a disciplina de Hidráulica. Neste Período Especial foram chamados os professores substitutos. Caso o
Professor Thiago quiser a Disciplina de Hidráulica poderá ser substituída por outra que contemple maior
número de alunos. Comentou a respeito dos encargos docentes que quando não houver alunos inscritos na
disciplina ofertada será mantida essa oferta no sistema, para que o docente não perca os encargos. já que não
responsabilidade do professor   não haver inscritos naquela componente. Informou que a Oferta não será
presencial e sim como foi neste semestre. O horário das disciplinas será acordado entre professor e coordenador.
 O Conselheiro Diogo Cordova perguntou se houve alguma informação nova sobre a visita do MEC (Ministério
de Educação e Cultura) ao Curso de Engenharia de Minas. A Professora Aline Balladares respondeu que não
houve alteração nas informações do Processo. Disse que vai questionar o Procurador a respeito do agendamento
da visita do MEC (Ministério de Educação e Cultura). A Professora Aline Balladares propôs um acordo com os
conselheiros sobre a ata desta reunião. Devido no ano que vem, o Conselho do Campus de Caçapava do Sul ter
a maioria de seus conselheiros renovada, propôs que a ata desta reunião seja apreciada e votada por e-mail, para
que estes assuntos já fiquem aprovados em ata. Esta proposição foi aprovada por unanimidade e a ata será
encaminhada por e-mail para apreciação e votação, segunda ou terça-feira da semana que vem.  3. apreciação
da Ata 07/2020, do Conselho do Campus de Caçapava do Sul. O Conselheiro Felipe Guadagnin solicitou
alterações no texto da Ata sete, dois mil e vinte. A Professora Aline Balladares disse que, estão sendo feitos
ajustes na  Ata seis dois mil e vinte, para posterior publicação. Todos os ajustes solicitados durante a apreciação
ou aprovação do documento irão para a nova redação. Uma vez votadas as atas, não passam novamente no
Conselho, porque a partir  das correções, já ficam aprovadas. A Ata três dois mil e vinte já está corrigida e faz
parte de item de pauta desta reunião. Não foi identificada nenhum outro registro que esteja faltando. No entanto,
todas as atas e documentos do Conselho de Campus serão revisados no mês de janeiro. O Conselheiro Felipe
Guadagnin questionou sobre a redação do item nove da pauta que será transcrito conforme gravação. A
Professora Aline respondeu que se refere a Ata seis e não sete, que se trata da correção pedida na reunião
passada.  Sugere que seja melhorado o final de redação especificando que é na Ata seis. O Conselheiro Felipe
Guadagnin analisou o ponto oito e disse que não ficou registrado que o recurso não existe. A Professora Aline
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explicou que a pauta era uma definição do layout do Aquário e não tinham a informação correta se haveria ou
não o recurso. E que ficou de fazer a consulta sobre o prazo e a existência da verba para utilização ainda em
dois mil e vinte. A consulta foi feita e faz parte de ponto de pauta desta reunião. O Conselheiro Felipe
Guadagnin pediu para que coloque sua fala na integra no ponto referente ao texto: “faz parte do GT-infra, mas
não esta pressionando para tirar vantagem”. Sobrenome errado na segunda página, item três. O Conselheiro
Márcio André Martins explicou sobre o início da ata, que foi uma atualização e não inclusão, porque itens de
pauta incluídos não podem ser votados. Para serem  votados os assuntos tem que estar na pauta oficial.  As
retificações sugeridas pelo Conselheiro Felipe Guadagnin foram acatadas por unanimidade. A Ata Sete dois mil
e vinte será encaminhada por e-mail para aprovação juntamente com a Ata desta reunião. Caso os conselheiros
não aprovem as atas pelos e-mails será convocada uma reunião extraordinária do Conselho de Campus para este
assunto. 4. aprovações ad referenduns: a) cancelamento do concurso para professor substituto da área de
Física. O pedido de cancelamento do concurso para professor substituto da área de Física, uma vez que a vaga
serve para substituição do cargo de direção. Como é de conhecimento, o semestre 2020/1 terminará em breve e
no começo do semestre 2020/2 já haverá terminado o mandato da direção, dessa forma o contratado não poderia
ser efetivado. A solicitação deste concurso foi realizada em maio e como o processo tardou acontecer, e por
estes motivos não é mais viável esta contratação. b) Oferta regular 2020/2. A Oferta Regular 2020/2, conforme
aprovada pela Comissão Local de Ensino do Campus de Caçapava do Sul. O Conselheiro Thiago Lugokenski
requereu que seja corrigido na tabela, o número de vagas da componente curricular, Química de Interfaces,  de
trinta para cinquenta.  c) projetos e relatórios de Ensino.  Após fazer as exclusões, correções de Relatório para
Projeto e a Correção no nome do Projeto, por solicitação e orientação do Coordenador de Ensino e demais
conselheiros. Este documento foi retificado conforme acordado nesta reunião, como segue:   Projetos. 1.
Cálculo na quarentena, Coordenado pela professora Daniela de Rosso de Tolfo. 2. Mapeamento Geológico
Remoto, Coordenado pelo professor Tiago Rafael Gregory; 3. Implantação do Sítio de Investigação Geofísica,
Geotecnia e Meio-Ambiente (SIGGMA), Coordenado pelo professor Marcus Vinicius Aparecido Gomes de
Lima; 4. A importância da Geofísica Aplicada nas Ciências da Terra, Coordenado pelo professor Maximilian
Fries; 5. Jogos Geotécnicos Virtuais, Coordenado pelo professor Diogo Peixoto Córdova; 6. Minicurso web de
descrição geomecânica de testemunhos de sondagens,  Coordenado pelo professor Diogo Peixoto Córdova; 7.
Modelos Virtuais De Afloramento: Teoria, Prática E Aplicação Na Análise Estratigráfica De Alta Resolução,
Coordenado pelo professor Felipe Guadagnin; 8. O estado atual das Pesquisas em Geociências: uma visão no
Brasil e exterior com ênfases em Mineralizações e Prospecção, Coordenado pela professora Delia del Pilar
Montecinos de Almeida; 9. Simulação de colisões entre partículas utilizando Python, Coordenado pelo
professor Vinícius de Abreu Oliveira; 10. Ciclo de Webinários em Geociências – exemplos de desenvolvimento
de trabalhos Científicos, Coordenado pelo professor Tiago Rafael Gregory; 11. Descomplicando a Geologia
Estrutural - o uso de estereogramas para resolução de problemas geométricos, Coordenado pelo professor Tiago
Rafael Gregory; 12. Mapeamento Geotécnico Remoto, Coordenado pelo professor Tiago Rafael Gregory; 13.
Encontros online de revisão do PROFMAT,  Coordenado pelo professor Vitalino Cesca Filho; 14. Matemática
na quarentena, Coordenado pelo professor Vitalino Cesca Filho; 15. Roda de Conversa sobre Curiosidades,
Notícias e Tópicos de Mineração, Coordenado pela professora Luciana
Arnt Abichequer. Relatórios: 1.Modelos virtuais de afloramento teoria, prática e aplicação na análise
estratigráfica de alta resolução, Coordenado pelo professor Felipe Guadagnin; 2. Emprego do método de
refração sísmica profunda para a determinação da estrutura crustal da Zona Transversal da Província
Borborema, Nordeste do Brasil, Coordenado pelo professor Marcus Vinícius Aparecido Gomes de Lima; 3.
Ensino de Física em Comunidades Rurais, Coordenado pela professora Ângela Maria Hartmann; 4.
Comunicação e Acolhida no Curso de Ciências Exatas, Coordenado pela professora Ângela Maria Hartmann; 5.
Encontros online de revisão do PROFMAT, Coordenado pelo professor Vitalino Cesca Filho; 6. Matemática na
pós-quarentena, Coordenado pelo professor Vitalino Cesca Filho; 7. Relembrando Conceitos de Matemática
Básica II, Coordenado pela professora Daniela de Rosso Tolfo; 8. Minicurso web de descrição geomecânica de
testemunhos de sondagens,  Coordenado pelo professor Diogo Peixoto Cordova; 9. Matemática na quarentena,
Coordenado pelo professor Vitalino Cesca Filho; 10. Jogos Geotécnicos Virtuais,  Coordenado pelo professor
Diogo Peixoto Cordova; d) continuidade da Comissão de Avaliação Técnica (CAT). A continuidade da
Comissão de Avaliação Técnica (CAT) conforme consta na Portaria n.º 1360/2018, composta pelos seguintes
membros: Ângela Cristina Bertoi Fleck, Graziane Rodrigues de Vargas e Wendell Felix Rodrigues de Oliveira.
Todos os ad referenduns foram referendados por unanimidade. 5. Processos nºs 23100.017589/2020-12 e
23100.017709/2020-73, apreciação de projetos e relatórios de Ensino. Os projetos de ensino: “Criação da
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empresa júnior do campus Caçapava do Sul”, coordenado pelo professor Regis Sebben Paranhos; “Roda de
Conversa sobre Curiosidades, Notícias e Tópicos de Mineração”, coordenado pela professora Luciana Arnt
Abichéquer e “Segurança do Trabalho na Mineração – Uma Visão da Prática”, coordenado pela Professora
Meise Pricila de Paiva. Juntamente com os relatórios dos projetos de ensino: “Ciclo de Webinários em
Geociências – exemplos de desenvolvimento de trabalhos Científicos”,  coordenado pelo professor Tiago Rafael
Gregory e “Descomplicando a Geologia Estrutural - o uso de estereogramas para resolução de problemas
geométricos”, coordenado pelo professor Tiago Rafael Gregory, foram aprovados por unanimidade. 6. Processo
nº 23100.017452/2020-50, renovação da atuação do Servidor Ricardo Machado Ellenshon como professor
permanente do Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica (PPGEPT)
vinculado ao CTISM/UFSM. O Conselheiro Ricardo Ellenshon lembrou que desde que o Conselho do
Campus aprovou pela primeira vez, em dois mil e quinze, está atuando neste Programa. Afirmou que sua
atuação junto ao programa não comprometerá seu trabalho no Campus. O Conselheiro Márcio André Rodrigues
Martins  parabenizou o  Professor Ricardo pela participação no Programa e sugeriu um acordo de cooperação. A
Conselheira Luciana congratulou o Professor Ricardo e se diz reticente a uma pessoa em cargo de gestão
participar de outras atividades, em outros lugares,  comprometendo um dia da semana que poderia resolver
tantas coisas no Campus. Comentou que o Professor Ricardo fez um bom trabalho na coordenação e sempre deu
conta das demandas. A Professora Aline Balladares disse que não temos nenhum regulamento ou orientação de
que o cargo de gestão impeça a participação em qualquer pós-graduação. O Conselheiro Ricardo Ellenshon
registrou que durante os cinco anos que esteve na Coordenação Acadêmica foi muito presente, trabalhando
também no turno da noite e sempre que foi necessário vinha ao Campus. Comentou que não são todas as
semanas que precisa dar aulas porque divide as disciplinas com outros docentes.  O Conselheiro Felipe
Guadagnin citou o artigo setenta e três e o Parágrafo Único do Regimento. A Professora Aline Balladares
explicou que este prazo vale para afastamentos ou qualificações, o que não é o caso, porque o Professor Ricardo
está solicitando autorização para realizar atividade em outra instituição.  A renovação da participação do
Professor Ricardo Machado Ellensohn como integrante do corpo docente permanente do Programa de Mestrado
Acadêmico em Educação Profissional e Tecnológica (PPGEPT), da CTISM da Universidade Federal de Santa
Maria (UFSM), para o próximo quadriênio, dois mil e vinte um à dois mil e vinte quatro, foi aprovada por
maioria dos votos, com abstenção do Conselheiro Ricardo Machado Ellenshon. 7. Processo
23100.017761/2020-20, análise e aprovação do Edital do Processo Seletivo Específico para ingresso no
curso de Ciências Exatas - Licenciatura para 2021. Esse ingresso é através do Programa Conexões e foi
encaminhada a Ata Comissão de Curso que aprovou o Edital. Esse Edital é igual ao de dois mil e dezenove,
com mudanças apenas no Cronograma e alteração de trinta para cinquenta vagas, conforme atas doze e treze da
Comissão do Curso de Ciências Exatas. A Ata treze dois mil e vinte foi lida. O Edital do Processo Seletivo para
ingresso no Curso de Ciências Exatas foi aprovado por unanimidade. O Conselheiro Evelton Machado Ferreira
pediu para ausentar-se, a fim de participar do Debate Eleitoral  da Chapa para a Direção do Campus.  8.
Processo nº 23100.017737/2020-91, parecer GT-Infra sobre o processo 23100.008616/2020-58 com base na
solicitação do processo 23100.003506/2020-08. A Professora Aline Balladares fez uma contextualização do
processo. Trata-se, do parecer do GT-Infra sobre a solicitação do Professor Felipe Guadagnin de espaço físico
para o Laboratório de Modelagem Geológica e Grupo de Pesquisa vinculado. O Parecer do Gt-Infra foi lido.
Não cabe votação e sim um registro de ciência pelos conselheiros. Os Conselheiros Márcio André Rodrigues
Martins e Ricardo Machado Ellensohn justificaram suas ausências a partir deste momento.   9. Destinação do
espaço físico “Aquário”- Demanda externa CO-INFRA. A Professora Aline Balladares explicou que esta
demanda veio através da Coordenadoria de Infraestrutura solicitando a  definição sobre o espaço do “Aquário”,
para dar andamento no processo licitório ou dispensa juntamente com a Biblioteca e outras obras de  outros
campi. Ficou acordado na reunião passada que a Direção faria consulta à CO-Infra (Coordenação de
Infraestrutura) verificando  a urgência e a existência de verbas de dois mil e vinte para a  reforma. Leu o e-mail
encaminhado a CO-Infra(Coordenadoria de Infraestrutura) e o e-mail recebido. O e-mail da Coordenadoria de
Infraestrutura responde que haviam separado recursos para as divisórias, mas que devido ao adiantado do ano
esse recurso foi devolvido, no entanto este pedido seguirá na lista de prioridades para o ano que vem,
independente da troca de direção. Lembra que precisa da definição sobre o uso do espaço para efetuar os
projetos complementares. Reiterou que, os processos sobre os gases para o Química e os aparelhos de ar-
condicionado estam em andamento. A Professora Aline Balladares propôs que hoje se defina sobre a solicitação
do Professor Felipe. A primeira questão é se o Conselho vai atender a solicitação trocando de Arquivo para
Laboratório de Modelagem Geológica e depois, analisar o layout encaminhado pelo professor Felipe. Falou
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sobre a urgência de encaminhar para a Coordenadoria de Infraestrutura a definição do espaço do “Aquário”, a
fim de  dar andamento a reforma da Biblioteca, já que são em conjunto. A ampliação da Biblioteca é vista como
uma prioridade.  A Conselheira Luciana Abichequer perguntou se tem outras demandas por espaço físico
registradas. A Professora Aline Balladares respondeu que há uma solicitação do professor Marcus Vinícius de
uma área externa para um projeto. O Conselheiro Diogo Cordova lembrou que tem uma solicitação de espaço
para a Empresa Junior. A justificativa e o pedido do professor Felipe foi apresentado em outras reuniões. O
Conselheiro Felipe Guadagnin falou sobre o Grupo de Pesquisa que é formado por servidores do Campus e de
outras universidades. Defendeu, a necessidade e importância do espaço para o Laboratório de Modelagem
Geológica. A solicitação do professor Felipe para utilização do espaço físico do “Aquário”, anteriormente
previsto para o Arquivo, para o Laboratório de Modelagem Geológica foi colocada em votação e aprovada por
unanimidade. Passou-se, a definição do layout do espaço. Foi colocado em votação a sugestão do Professor
Felipe sobre o layout. Esta previsão do Layout será encaminhada ainda em dezembro para a Coordenadoria de
Infraestrutura  dar início ao processo. O “Aquário” vai ter Laboratório de Modelagem Geológica, gabinete para
quatro docentes e dois espaços para coordenações de cursos. A sugestão de layout do Professor Felipe foi
votada e aprovada por unanimidade. 10.Processo: 23100.017616/2020-49: a) organização de informações
sobre atas do conselho e comissões. A Conselheira Luciana Abichéquer sugeriu uma organização dos assuntos
mais relevantes nas atividades do Campus ou das comissões. Apresentou uma planilha com os assuntos e
encaminhamentos que foram dados no Conselho. Esta planilha serviria para consulta dos assuntos e os
encaminhamentos dados. Após cada reunião a planilha seria atualizada. A Professora Aline disse que acha
interessante compilar as informações independente do método. Sugeriu que isso seja definido enquanto
Conselho e não comissões. O Conselho não tem prerrogativa de interferir nas outras comissões. Frisou que tudo
que foi feito no Conselho está registrado em atas, não só na memória e o que não passa em conselho está no
Relatório de Gestão do Campus e nos processos. Comentou que sempre tomou cuidado para deixar as ações
registradas. A Secretária Zilamar Ferreira achou interessante a sugestão, mas acredita que deva ser a nível de
Conselho de Campus, devido a restrições nas informações, espaço físico e responsabilidade ao delegar
atividades. O que foi definido é que se crie um mecanismo de organização das informações do Conselho de
Campus que foi aprovada por maioria dos votos, com abstenção da Professora Aline Balladares.  b)
estabelecimento de fluxos, atribuições e normas para o campus.  A Conselheira Luciana Abichéquer
mostrou uma sugestão retirada da página da PROPPI (Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação  e Inovação).
Sugeriu que cada servidor coloque as atividades que faz no seu setor, como um passo a passo para os fluxos. A
Professora Aline Balladares colocou que os fluxos podem ser solicitados às instancias. Sugeriu que as rotinas
estejam explicitas em todos os setores. O Conselho pode sugerir, mas não é atribuição do conselho indicar como
deve ser feito. Ele pode sugerir que todos tentem se adequar e tornar seus fluxos públicos. O Conselheiro Felipe
Guadagnin lembrou ter solicitado,  no início do ano, que os fluxos sobre as compras fossem bem conhecidos por
todos. Disse que, “estabelecer fluxos é fundamental para transparência, eficiência ficando claro para todos os
envolvidos.” A Professora Aline Balladares sugeriu que, todos os setores do Campus esquematizem os fluxos, 
os personagens desse processo e publiquem para qualquer pessoa ter acesso. Para melhorar os fluxos, o
encaminhamento dado para este item foi enviar uma solicitação para que os setores informem quais são os
fluxos de todas as atividades. E a partir daí, o Conselho se encarrega de conhecer os fluxos, fazer as discussões
e criar sugestões para melhorar esses fluxos. O que acontece, quais os fluxos e quem estão envolvidos. Na
próxima semana fará o encaminhamento da solicitação para todos os setores.  11. Solicitação de Atualização
de pauta - Retificação do Edital 01/2020 - Eleições para cargos e representações nos Órgãos Colegiados
do Campus de Caçapava do Sul da unipampa. A alteração solicitada: "Onde se lê: 1.5 - O processo eleitoral
será realizado por meio de tecnologias digitais para inscrição, interposição de recursos, votação e apuração da
Eleição. Leia-se:1.5 - O processo eleitoral será realizado por meio de tecnologias digitais para inscrição,
interposição de recursos, votação e apuração da Eleição. A votação online iniciará às nove horas do primeiro dia
de votação e será encerrada às vinte e uma horas do segundo dia de votação, com as datas de acordo com o
Anexo I." Esta retificação foi analisada e a aprovada por unanimidade. A Professora Aline Balladares se
despediu dos conselheiros, porque esta é sua última reunião como Presidente, agradecendo a colaboração e a
companhia de todos. Desejou boas festas! Os conselheiros elogiaram a conduta da Professora Aline Balladares
diante da Direção do Campus e da Presidência do Conselho. Conforme combinado nesta reunião foram votadas
on line, com uso do e-mail institucional, as atas sete e oito dois mil e vinte do Conselho de Campus. A Ata sete
dois mil e vinte foi aprovada por maioria dos votos com abstenção do Conselheiro Wendell Felix Rodrigues de
Oliveira. Ata oito dois mil e vinte foi aprovada por maioria dos votos com abstenções dos conselheiros:
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 Wendell Felix Rodrigues de Oliveira, Carolina Marques e Leila Dias que estiveram ausentes. 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 13:02, 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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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0454592 e o
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