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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

ATA DE REUNIÃO

CAMPUS CAÇAPAVA DO SUL

CONSELHO DO CAMPUS DE CAÇAPAVA DO SUL

ATA Nº 8/2021

Aos vinte nove dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, reuniram-se, ordinariamente por web
conferência, os membros do Conselho do Campus de Caçapava do Sul : José Waldomiro Jimenez Rojas,
Presidente do Conselho e Diretor do Campus; Ezequiel Galvão de Souza, Coordenador Acadêmico e
Coordenador da Comissão Local de Ensino; Evelton Machado Ferreira, Coordenador Administra�vo;
Jaqueline Pinto Vargas, Coordenadora da Comissão Local de Pesquisa; Felipe Guadagnin, Coordenador da
Comissão Local de Extensão; Luciana Arnt Abichéquer, Coordenadora do Programa de Pós –Graduação
em Tecnologia Mineral; Vitalino Cesca Filho, Coordenador do Mestrado Profissional em Matemá�ca em
Rede Nacional; Carolina Ferreira de Matos Jauris, Coordenadora do Curso de Engenharia Ambiental e
Sanitária; Sandra Hunsche, Coordenadora do Curso de Licenciatura em Ciências Exatas; Marcus Vinicius
Aparecido Gomes de Lima, Coordenador do Curso de Geo�sica; Meise Pricila de Paiva, Coordenadora do
Curso Superior de Tecnologia em Mineração; Cris�ane Heredia Gomes, Coordenadora do Curso de
Geologia; Ítalo Gonçalves e Luís Eduardo de Souza, representantes docentes. Patrícia Dalmaso Poglia e
Lenon Melo Ilha, representantes dos Técnicos Administra�vos em Educação. Alisson Souza dos Santos,
representante discente. Jus�ficaram ausências, os Conselheiros, João Saldanha Pires e Leila Maria
Saldanha Dias. O Professor José Waldomiro Jimenez Rojas presidiu a reunião que teve como pauta:   1)   
   Inclusões e exclusões em Pauta: a) inclusão do Projeto de Extensão AGM Junior; b) Plano de
Integralização da Licenciatura no Sisu; c) Orçamento 2021; d) Planilha de horário de reuniões.
Exclusão: Ponto doze. Estas inclusões e a exclusão foram aprovadas por unanimidade. 2)       Informes, o
Professor José Waldomiro Jimenez Rojas, informou que: a) A Pintura do prédio está em andamento, a
fachada foi recuperada e serão colocadas placas com os nomes dos prédios e da Universidade. b)  a
Licitação para as obras do Laboratório, Biblioteca e reformas �veram quatro empresas e os envelopes
serão abertos na próxima semana; c) o Equipamento de Absorção Atômica está sendo feito emprenho
para a instalação; d) o retorno presencial dos servidores para as a�vidades administra�vas está previsto
para outubro, mas deve sair uma portaria com instruções. Já o retorno dos alunos está previsto para dois
mil e vinte dois, sendo em janeiro com a�vidades prá�cas para formandos e o restante no próximo
semestre.  e) o Setor de Compras está fazendo um levantamento do valor de custeio para as prá�cas que
serão realizadas em janeiro de dois mil e vinte dois. O obje�vo é guardar verbas de dois mil e vinte um,
porque provavelmente não terão recursos de dois mil e vinte dois para pagar combus�vel e contratar
mais uma empresa devido as saídas de campo estarem represadas. As outras compras serão colocadas
em segundo momento. Esta decisão será discu�da em   reunião com os coordenadores de cursos e
criação do GT- 2021/2022. f) o Concurso de Biologia terá início na segunda-feira de forma presencial no
Campus. g)  os contratos de vigilância e limpeza serão renovados provavelmente con�nuarão as mesmas
pessoas que estão trabalhando agora; h) agradeceu aos que par�ciparam das a�vidades dos 15 Anos da
Universidade Federal do Pampa (unipampa), Campus de Caçapava do Sul. A Cerimônia no Campus foi
bonita e emocionante. Houve um descerramento da placa que nomeia o Prédio Administra�vo com o
nome da Professora Daniela de Rosso Tolfo.  O Conselheiro Felipe Guadagnin informou que na próxima
quarta-feira será convocada reunião da Comissão Local de Extensão com os presidentes dos Núcleos
Docentes Estruturantes (NDEs) para tratar da curricularização da Extensão nos currículos. 3)     
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 Aprovação das Ata 7/2021, do Conselho de Campus de Caçapava do Sul. Ata sete de dois mil e vinte
um foi aprovada por unanimidade sem emendas. 4)       Aprovações ad referendum:  a) Projetos de
Pesquisa: 1. Estudo da percolação e lixiviação de nutrientes e contaminantes em colunas de solo
subme�das a condições de chuva simulada – Coordenação Prof. Dr. Rafael Feltrin; 2. Educação, saúde e
qualidade de vida: uma temá�ca que pode ser abordada no ensino básico – Coordenação Mara Goi. Os
Relatórios de Pesquisa: 1. Modernização das metodologias de mapeamento geológico, planejamento de
lavra e levantamento topográfico de super�cie para mineração – Coordenação Prof. Dr. Ítalo Gonçalves;
2. Fundamentos para o emprego da metodologia de Resolução de Problemas na Educação Básica –
Coordenação Mara Goi.  b) Projetos de Extensão: Aplicação de Inteligência Ar�ficial nas Geociências,
coordenador Ítalo Gomes Gonçalves e Mineração na Escola, coordenação de Régis Sebben Paranhos. 5)   
   Relatório parcial CSEET (Processo SEI 23100.013354/2021-24). O Relatório Parcial do Curso Superior
de Educação Cien�fica e Tecnológica foi aprovado por unanimidade. 6)       Plano de integralização para
ingressante SISU 2021/2 EAS e Geo�sica (Anexos). As propostas de integralização dos Cursos de
Engenharia Ambiental e Sanitária e de Geo�sica para o segundo semestre de dois mil e vinte um foram
analisadas. Após ser colocado em discussão, o Plano de integralização para ingressantes nos Cursos de:
Engenharia Ambiental e Sanitária e Geo�sica, pelo SISU 2021/2, foi votado e aprovado por
unanimidade. 7)       Alteração do nome do PPGTM para PPGEM e �tulação conferida aos egressos (ATA
documento 0611880, processo sei 23100.004731/2020-53). O Conselho de Campus debateu e aprovou
por unanimidade a modificação do nome do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia Mineral
(PPGTM) para Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mineral (PPGEM), com a manutenção da área
de concentração em Tecnologia Mineral e linhas de pesquisa em Gestão e Sustentabilidade na
Mineração, Prospecção Mineral e Planejamento Mineiro, sendo o �tulo de Mestre em Engenharia
conferido ao egresso do curso, conforme ata da Comissão Local de Ensino de dezoito de agosto do
corrente ano. 8)       Alterações na grade curricular (ATA documento 0611880, processo sei
23100.004731/2020-530 e anexos). As seguintes alterações na grade curricular do PPGTM/PPGEM:
subs�tuição da carga horária de Planejamento de Lavra a Céu Aberto de 60h para 30h; inclusão da
componente de Estágio de Docência como disciplina opta�va; inclusão da disciplina de Princípios Básicos
de Mineração; subs�tuição da disciplina de Análise Química e Instrumental por Métodos Instrumentais e
Físico-Químicos de Análise, a inclusão da componente de Seminários I, foram aprovadas por
unanimidade, conforme Ata da Comissão Local de Ensino, de dezoito de agosto de dois mil e vinte
um. 9)       Apreciação de alterações nas ementas dos componentes curriculares Métodos de Lavra -
Geologia (anexos). As alterações na Ementa para acompanhar as dos cursos de Engenharia Ambiental e
Sanitária e do Curso Superior em Mineração foram aprovadas por unanimidade. 10)     Inclusão de Lavra
a Céu Aberto como CCCG no PPC da Geologia (Anexos). A inclusão dessa disciplina conforme solicitada
foi aprovada por unanimidade.  11)     Estabelecimento de fluxos, atribuições e normas para o
Campus. A Conselheira Luciana Abichéquer sugeriu que tenha a informação sobre fluxos e
procedimentos disponíveis para todos, escritas no site para todos os setores. Sendo todos os
procedimentos disponíveis on line. O Professor José Rojas disse que estão criando um Grupo de Trabalho
para resolver esta pauta. 12)     Plano de integralização curricular dos ingressantes Sisu 2021/2. Este
item foi re�rado de pauta porque foi discu�do no item seis desta pauta.13)     Ciência de a�vidade
esporádica, ao Conselho de Campus, pelo Professor Felipe Guadagnin. O Conselheiro Felipe Guadagnin
deu ciência ao Conselho de Campus que irá ministrar um curso de quinze horas que foi avalizado pela
Direção do Campus Caçapava. 14)     Solicitação de espaço (bancada) para professora Carolina Jauris. O
espaço é para o Grupo de Pesquisa de Química de Materiais do Pampa que é coordenado pela
Professora Carolina Ferreira de Matos Jauris e composto pelas professoras Jaqueline Pinto Vargas e Aline
Lopes Balladares. A solicitação de uma bancada no Laboratório de Química Orgânica e Inorgânica para
ser usada pelo Grupo de Pesquisa foi aprovada por unanimidade, com abstenção da Conselheira Carolina
Jauris. 15)     Desenvolvimento dos assuntos incluídos em Pauta: a) inclusão do Projeto de Extensão
AGM Junior. O Projeto de Extensão: Empresa Junior AGM Junior, sob a coordenação de Carolina Sampaio
Marques foi aprovado por unanimidade, conforme Parecer da Comissão Local de Extensão do Campus
de Caçapava do Sul. b) Plano de Integralização da Licenciatura no Sisu. O Plano de Integralização
curricular dos ingressantes no Sisu 2021/2 do Curso de Licenciatura em Ciências Exatas foi aprovado por
unanimidade.  C) Orçamento 2021. A Conselheira Luciana disse que já teve resposta. O Professor José
Rojas lembrou que farão reunião para discu�r com os coordenadores de cursos sobre o Orçamento. d)
Planilha de horário de reuniões. A Conselheira Cris�ane Gomes pediu para que não sejam alterados os
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dias das reuniões para evitar transtornos e caso tenha que acontecer avisar com antecedência. O
Professor José Rojas disse que este caso foi pontual, mas que será seguido a Planilha.  Nada mais
havendo a tratar foi encerrada a Reunião e lavrada a presente Ata, que após aprovada vai assinada pelo
Professor José Waldomiro Jimenez Rojas, 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.

Assinado eletronicamente por JOSE WALDOMIRO JIMENEZ ROJAS, Diretor(a) Campus Caçapava do
Sul, em 28/12/2021, às 15:08, 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 29/12/2021, às 09:36, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as norma�vas legais
aplicáveis.

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 0686548 e
o código CRC 81603825.
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