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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

ATA DE REUNIÃO

CAMPUS CAÇAPAVA DO SUL

CONSELHO DO CAMPUS DE CAÇAPAVA DO SUL

ATA Nº 9/2021

 

Aos vinte e sete dias do mês de outubro do ano 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 Abichequer, 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;  Marcus Vinicius Aparecido Gomes de Lima, Coordenador do Curso de
Geo�sica; Diogo Peixoto Cordova, Coordenador do Curso Superior de Tecnologia em Mineração;  Ítalo
Gonçalves e Luís Eduardo de Souza, representantes docentes. Herval Vieira Junior, Patrícia Dalmaso
Poglia e Lenon Melo Ilha, representantes dos Técnicos Administra�vos em Educação. Marcos Vinicius
Souza Freire, representante discente. Jus�ficaram ausências, as Conselheiras: Sandra Hunsche, Cris�ane
Heredia Gomes e Leila Maria Saldanha Dias. O Professor José Waldomiro Jimenez Rojas presidiu a
reunião que teve como pauta:   1) Inclusões em Pauta: a)    alteração PPC da Geo�sica - Fluxo I:
alteração da distribuição da carga horária (teórica e prá�ca), sem alteração na carga horária total dos
componentes curriculares Física I, Física II, Física III e Metodologia da Pesquisa. b) Processo
23100.012627/2021-13, Remoção a pedido: Adriano Bratkowski. c) Ciência Guadagnin. Estes pontos de
inclusão foram aprovados por unanimidade. 2) Informes: a) parabenizou a todos pela aprovação do
Curso de Engenharia de Minas que é resultado do trabalho de várias pessoas, um grande ganho para a
Universidade e para o Campus; b) comunicou que dia dez de novembro vem pessoas da empresa
contratada para calibrar o equipamento de absorção; c) disse que para a obra de reforma do Campus já
foi definida a empresa e está sendo feita a ordem de serviço para que as obras terminem antes da
chegada dos alunos em janeiro; d) os novos procedimentos de estágios que serão  simplificados, estão
na pauta do Consuni; e) lembrou que será feita uma reunião com os coordenadores de cursos para tratar
sobre as saídas de campo; f) convidou para Evento do Núcleo de Empreendedorismo que terá palestra
com um aluno formado pela unipampa que é empreendedor; g) a pintura dos prédios foi encerrada e
 irão iniciar a pintura das logomarcas da unipampa; h) O Conselheiro Felipe Guadagnin falou sobre o
Dossiê do Geoparque Caçapava Aspirante UNESCO, que foi lançado durante evento de cento e noventa
anos do Município de Caçapava do Sul. Comunicou que o SIPPEE não está funcionando mais e foi
subs�tuído pelo SAP (Sistema Acadêmico de Projetos). 3) Aprovação da Ata 8/2021, do Conselho de
Campus de Caçapava do Sul. Esta ata foi aprovada por unanimidade, com a solicitação, da Conselheira
Jaqueline Pinto Vargas. A solicitação foi a troca da palavra “conserto”, por “empenho”, no item 2)
Informes; subitem c)" ...  equipamento de Absorção Atômica está sendo feito empenho para instalação".
4) Aprovações ad referendum: a) o perfil para a vaga de professor subs�tuto de Mineração, tendo em
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vista a Licença Gestante da Professora Meise Pricila de Paiva, conforme o processo 23100.017210/2021-
47. b) Projeto Pedagógico Curso Engenharia de Minas e alterações, conforme foram aprovados na
Comissão Local de Ensino. As aprovações ad referendum foram referendadas por unanimidade. 5)
Relatório Mariana Coradini de Souza. A documentação necessária para aprovação do Relatório
Semestral da Servidora Mariana Coradini de Souza foi analisada e o Relatório Semestral referente ao
segundo semestre do Curso de Mestrado Profissional em Tecnologias Educacionais em Rede da
Universidade Federal de Santa Maria foi aprovado por unanimidade.  6) Credenciamento docente ao
PROFMAT. O Mestrado Profissional em Matemá�ca em Rede Nacional solicitou aprovação de
Credenciamento do Professor Leugim Corteze Romio como docente permanente. Esta solicitação foi
aprovada por unanimidade. 7) Comissão interna de compras e aquisições. A proposta de uma Comissão
interna de compras e aquisições foi discu�da. Obje�vo é criar critérios, estabelecidos no âmbito do
Campus, para aquisição de permanentes e materiais de consumo, levando em consideração os cursos e a
administração. Será composta uma equipe representa�va, para definir fluxos. Foi definido que será feita
uma consulta para a comunidade acadêmica e posterior, uma reunião para começar este processo.  8)
Des�nação da sala 106 e outras demandas do Curso de Geologia. A adequação da sala cento e seis
(laboratório de Mapeamento Geológico) foi aprovada por unanimidade. Trata-se da re�rada das
bancadas, que eram u�lizadas nas aulas de Química, para colocar mesas. 9) Desenvolvimento dos
assuntos incluídos em Pauta. a) Alteração PPC da Geo�sica - Fluxo I: alteração da distribuição da carga
horária (teórica e prá�ca), sem alteração na carga horária total dos componentes curriculares Física I,
Física II, Física III e Metodologia da Pesquisa foi discu�da e aprovada por unanimidade. b) inclusão do
Processo 23100.012627/2021-13, Remoção a pedido: Adriano Bratkowski. O Servidor Adriano
Bratkowski ocupa o Cargo de Assistente em Administração, na Biblioteca do Campus de Caçapava do Sul.
A Servidora Ta�ana Kohls  é Assistente em Administração na Reitoria, está classificada no Edital de
Remoção e tem interesse de vir para o Campus de Caçapava do Sul, ocupar o lugar do Servidor Adriano.
Após analise, a solicitação de Remoção a Pedido do Servidor Adriano Bratkowski foi aprovada por
unanimidade, com a vinda da Servidora  Ta�ana Kohls.  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.

 

José Waldomiro Jimenez Rojas,

Presidente do Conselho do Campus de Caçapava do Sul.

 

Zilamar Teixeira de Carvalho Ferreira,

Secretária Executiva do Conselho de Campus.

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 09:35, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as norma�vas legais
aplicáveis.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
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o código CRC 171F667A.
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