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Aos quatorze dias do mês de outubro de dois mil e vinte, a Comissão Local de Ensino (CLE), 

reuniu-se de forma virtual via Google Meet. Fizeram-se presentes na reunião os membros Prof. 

Ricardo Machado Ellensohn, Felipe Guadagnin, Thiago Henrique Lugokenski, Vitalino Cesca 

Filho, Diogo Peixoto Cordova, Luciana A. Abichequer, Sandra Hunsche, Maria Lúcia Pozzati 

Flores, Mara Elizangela Jappe Goi, Luiz Delfino Albarnaz, Cristina Brito Oliveira, Carolina 

Ferreira Matos Jauris, Cristiane Herida Gomes, José Pedro Rebes Lima, Zilamar Teixeira de 

Carvalho Ferreira, Maríndia Porto Nunes, Deise Lisiane Soares Luiz e Andre Gustavo da 

Cunha Ramalho. O professor Ricardo iniciou a reunião fazendo a solicitação de inclusão de 

pauta da proposta de alteração de fluxo de PPC, originário da Biblioteca do campus, a oferta 

da Especialização em Educação Científica e Tecnológica, a oferta da componente Seminário 

Integrador 2 da Especialização em Gestão e Educação Ambiental, a Ata de eleição para a 

Coordenação do PPGTM. As inclusões foram aprovadas por unanimidade. Iniciados os 

informes o professor Ricardo passou a palavra ao professor Felipe Guadagnin, o qual 

apresentou sobre a mudança dos registros que passarão do SIPPEE para o GURI, 

possivelmente ainda neste semestre. O professor Ricardo explicou aos membros sobre a 

mudança na composição da CLE em atendimento ao Regimento Geral da Unipampa e que, 

portanto, novas vagas surgiram para manter os quantitativos exigidos pelo regimento geral. A 

seguir o professor Ricardo atualizou os membros sobre a situação atual dos concursos do 

campus Caçapava do Sul e que as nomeações de possíveis vagas novas somente será possível 

a partir do final de 2021. O concurso da vaga de Biologia só poderá ser retomado quando 

tivermos condições de realizar a prova escrita de forma segura, tendo em vista o número 

elevado de candidatos inscritos. Com relação ao concurso de Física, o concurso será 

continuado, mas o aprovado não será chamado pelo campus Caçapava do Sul, tendo em vista 

que a professora Aline deve reassumir seus encargos em razão do término do seu mandato na 

gestão do campus. A professora Luciana solicitou a possibilidade de uma reunião com gestão 

superior para tentar dar agilidade na aprovação do curso de Engenharia de Minas e também na 

nomeação dos candidatos aprovados no certame da área de Geologia. O professor Ricardo se 

comprometeu em conversar com a professora Aline para uma reunião com o grupo e depois 

com a gestão superior. A professora Cristiane manifestou a preocupação em relação a 

recuperação das componentes não ofertadas no ensino remoto em função do número reduzido 

de docentes da área de geologia no campus. A nomeação dos aprovados no concurso poderia 

garantir a plena recuperação dessas componentes. A seguir o professor Ricardo informou aos 

membros sobre a comissão formada pelo CONSUNI a qual está rediscutindo as atribuições 

das Coordenações Acadêmicas, Direções de Campus, Coordenadores Administrativos e 

Coordenadores de Curso. A adequação das atribuições irá culminar na revisão das normativas 

atuais da Unipampa. A ideia é dar mais autonomia às instâncias e também diminuir o fluxo de 

tramitação de processos. A comissão defende a necessidade de que as Coordenações de Curso 

obtenham status de chefia imediata dos docentes vinculados ao curso quando houver oferta de 

componente pelo docente. Por fim, o professor Ricardo comentou sobre a minuta de 

Resolução para Acessibilidade e Currículos flexíveis aprovada na Comissão Superior de 

Ensino e encaminhada ao CONSUNI. A partir desta Resolução, os cursos poderão propor 

trajetórias formativas voltadas às necessidades de alunos com deficiências e implantar as 

avaliações por pareceres. Destacou que o aluno ao concluir um currículo formativo diferente 
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do currículo proposto pelo curso no qual ingressou, não recebe um diploma, mas uma 

certificação que o permitirá ingressar no mercado de trabalho e atuar em acordo com as 

competências e habilidades certificadas. Na verdade, essa opção, nas palavras do professor 

Ricardo, é para alunos que seriam os “esquecidos” ou “invisíveis”, pois, em geral, são alunos 

que não concluiriam o curso e evadiriam. Tão logo a Resolução seja aprovada, far-se-á 

necessária uma discussão profunda nos cursos para a apropriação dessa nova perspectiva 

formativa. A seguir o professor Ricardo apresentou o primeiro ponto de pauta, o Ad 

referendum da oferta do PROFMAT e PPGTM. Submetidos a votação, foram aprovados 

por uninimidade. A seguir o professor Ricardo apresentou aos membros o nome da servidora 

Rafaela Rios como representante da Especialização em Gestão e Educação Ambiental, 

tendo em vista que a Coordenadora do Curso, professora Carolina Jauris, já ocupa uma cadeira 

na CLE pela Comissão Local de Pesquisa. Submetida a homologação pelos membros, a 

indicação foi aprovada por unanimidade. Como próximo ponto de pauta foram apresentados 

os Ad referendum dos projetos e relatórios de ensino. Os relatórios analisados foram: 

Cálculo na quarentena – Coordenado pela professora Daniela de Rosso de Tolfo; Mapeamento 

Geológico Remoto – Coordenado pelo professor Tiago Rafael Gregory; Implantação do Sítio 

de Investigação Geofísica, Geotecnia e Meio-Ambiente (SIGGMA) – Coordenado pelo 

professor Marcus Vinicius Aparecido Gomes de Lima; A importância da Geofísica Aplicada 

nas Ciências da Terra – Coordenado pelo professor Maximilian Fries; Jogos Geotécnicos 

Virtuais – Coordenado pelo professor Diogo Peixoto Cordova; Minicurso web de descrição 

geomecânica de testemunhos de sondagens - Coordenado pelo professor Diogo Peixoto 

Cordova; Modelos Virtuais De Afloramento: Teoria, Prática E Aplicação Na Análise  

Estratigráfica De Alta Resolução – Coordenado pelo professor Felipe Guadagnin; 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; Simulação de colisões entre partículas utilizando Python – Coordenado  pelo 

professor Vinícius de Abreu Oliveira; Cálculo na quarentena – Coordenado pela professora 

Daniela de Rosso de Tolfo; Ciclo  de  Webinários  em  Geociências  –  exemplos  de  

desenvolvimento  de  trabalhos Científicos – Coordenado pelo professor Tiago Rafael 

Gregory; Descomplicando a Geologia Estrutural  -  o  uso  de  estereogramas  para  resolução  

de problemas geométricos – Coordenado pelo professor Tiago Rafael Gregory; Mapeamento 

Geológico Remoto - Coordenado pelo professor Tiago Rafael Gregory; Encontros online de 

revisão do PROFMAT – Coordenado pelo professor Vitalino Cesca Filho; Matemática na 

quarentena – Coordenado pelo professor Vitalino Cesca Filho. Os relatórios apresentados 

foram: Modelos virtuais de afloramento teoria, prática e aplicação na análise estratigráfica de 

alta resolução – Coordenado pelo professor Felipe Guadagnin; 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; Ensino de Física em Comunidades Rurais Coordenado pela 

professora Ângela Maria Hartmann; Comunicação e Acolhida no Curso de Ciências Exatas – 

Coordenado pela professora Ângela Maria Hartmann; Encontros online de revisão do 

PROFMAT – Coordenado pelo professor Vitalino Cesca Filho; Matemática na pós-quarentena 

- Coordenado pelo professor Vitalino Cesca Filho; Modelos virtuais de afloramento teoria, 



 

 

 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA  
COMISSÃO DE ENSINO DO CAMPUS CAÇAPAVA DO SUL 

ATA 010/2020 

 

prática e aplicação na análise estratigráfica de alta resolução – Coordenado pelo professor 

Felipe Guadagnin; Relembrando Conceitos de Matemática Básica II - Coordenado pela 

professora Daniela de Rosso Tolfo. Sumetidos a votação, todos os projetos e relatórios foram 

aprovados por unanimidade. A seguir apresentou-se os relatórios novos a serem aprovados 

pela CLE. A saber: Minicurso web de descrição geomecânica de testemunhos de sondagens – 

Coordenado pelo professor Diogo Peixoto Cordova; Matemática na quarentena – Coordenado 

pelo professor Vitalino Cesca Filho; Jogos Geotécnicos Virtuais - Coordenado pelo professor 

Diogo Peixoto Cordova; Roda de Conversa sobre Curiosidades, Notícias e Tópicos de 

Mineração - Coordenado pela professora Luciana A. Abichequer. Submetida a votação, os 

relatórios foram aprovados por unanimidade. Uma vez que o tempo máximo de reunião foi 

atingido, os demais pontos foram deixados para a próxima reunião. Nada mais a tratar, a 

reunião foi encerrada e lavrada a seguinte ata, a qual vai assinada pelo Coordenador da 

Comissão. 
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