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Aos onze dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, reuniram-se ordinariamente, os 

membros da comissão local de ensino, do campus Caçapava do Sul: Cristina Oliveira, 

Cristiane Heredia Gomes, Felipe Guadagnin, José Pedro Rebés Lima, Luis Eduardo de Souza, 

Luiz Delfino Albarnaz, Mara E. Jappe Goi, Maria Lúcia Pozzatti Flôres, Pedro Daniel 

Kemerich, Sandra Hunsche, Thiago Henrique Lugokenski, Vitalino Cesca Filho e Ricardo 

Machado Ellensohn. Justificaram ausência, Carolina Matos, Maríndia Porto Nunes, Roger F. 

Pacheco Alves, Zilamar Teixeira de C. Ferreira e André Ramalho. O professor Ricardo iniciou 

a reunião solicitando ao s presentes indicações para inclusão em pauta. Foram incluídos os 

pontos Mostra Farroupilha, Homologação de Vagas para Estágios Obrigatórios na Unipampa 

e Solicitações de Veículos para TCC. Dando início à pauta o professor Ricardo informou aos 

presentes sobre os novos procedimentos de como as alterações de notas e frequência 

podem ser feitas no sistema GURI, a servidora Cristina Oliveira informou que o procedimento 

é um pouco diferente do relatado. Por fim, o professor Ricardo solicitou que os docentes 

verifiquem como, de fato, estão ocorrendo as alterações. O professor Ricardo lembrou aos 

membros da Mostra Farroupilha e informou que as listas de presença serão encaminhadas 

aos Coordenadores de Curso pela Comissão Organizadora. A seguir passou a apreciação do 

Ad Referendum do Relatório Semestral do Curso de Especialização em Gestão e 

Educação Ambiental. Como não houve questionamentos, o Ad referendum do relatório foi 

submetido à votação e aprovado por unanimidade. Passou-se então a apreciação do Regimento 

do conselho regional do programa conexões. A professora Maria Lúcia esclareceu que o 

documento sofreu apenas correção na redação do seu texto, nenhuma alteração conceitual ou 

de estrutura. O professor Vitalino solicitou que o item quatro fosse esclarecido, tendo sido 

prontamente explicado pela professora Mara Goi. Submetido à aprovação o documento foi 

aprovado por unanimidade. Como próximos pontos de pauta, foram apreciados os Ad 

referendum de aprovação dos projetos de Ensino, a saber: Projeto “A teoria na prática: 

ciclo de palestras sobre mineração e meio ambiente (edição 2019)” – Coordenado pelo 

professor Regis S. Paranhos e Projeto “Relembrando Conceitos de Matemática Básica II 

(RMB) – Coordenado pela professora Daniela de Rosso Tolfo. Submetidos à votação os Ad 

referendum foram aprovados por unanimidade. Como próximo ponto de pauta passou-se a 

análise da Minuta do processo seletivo específico para ingresso no curso de Ciências 

Exatas. O professor Ricardo passou a palavra à Profa. Maria Lúcia, para que a mesma 

apresentasse aos membros a Minuta. A diferença para o Edital anterior é a forma de seleção, 

tendo sido excluída a prova como critério. O professor Ricardo sugeriu aos demais 

Coordenadores que pensem em estratégias semelhantes para o preenchimento das vagas que 

frequentemente não são preenchidas no processo seletivo do SISU. Esclarecidas as dúvidas, a 

Minuta foi submetida a votação, tendo sido aprovada por unanimidade. Nada mais a tratar, a 

reunião foi encerrada e lavrada a seguinte ata, a qual vai assinada pelos presentes. 
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