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Ata CC - 01/2013
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s/documentos/ata_cc-
001_2013.pdf

homologação dos Projetos submetidos ao SIPPEE até dia 15 de fevereiro de 2013 Os Projetos das Comissões de Ensino, pesquisa e Extensão foram
colocados em discussão, votados e aprovados por unanimidade

DATA LINK PAUTA DELIBERAÇÃO

Ata CC - 02/2013

https://unipampa.edu.
br/cacapava/sites/cacapava/file

s/documentos/ata_cc-
002_2013.pdf

1) solicitação de Afastamento Integral para Pós-Graduação do Professor Rafhael Brum Werlang O pedido de Afastamento integral para Pós-Graduação foi aprovado por unanimidade

2) homologar resultado da eleição para Coordenação do Curso de Tecnologia em Mineração e 
representação Técnico Administrativa para a Comissão Local de Pesquisa

A homologação do resultado da eleição para Coordenação do Curso de Tecnologia em 
Mineração e representação Técnico Administrativa para a Comissão Local de Pesquisa 
foi votada e aprovada por unanimidade

3) referendar a Comissão de Avaliação 

A Comissão de Avaliação composta pelos representantes docentes: Everton Frigo 
(titular), Karine Raquiel Halmenschlager (suplente); e pelos técnicos administrativos: 
Guilherme Pacheco Casa Nova (titular) e Liara Londero de Souza (suplente) foi 
referendada por unanimidade.

4) explanação sobre a planilha das Comissões e Conselho de Campus 

A Conselheira Aline Lopes Balladares fez explanação sobre a planilha da formação das 
Comissões e Conselho de Campus. Demonstrou, o cálculo usado para obter as 
proporções de docentes e técnicos administrativos. Falou sobre os cargos e a forma de 
escolha de cada integrante.

5) afastamentos ad referendum

O afastamento do Professor Felipe Caron de dezoito de fevereiro a oito de março, para 
participar de atividades de aquisições de dados de campo no projeto “A barreira 
costeira holocênica do Rio Grande do Sul como um modelo análogo a reservatórios de 
água e gás UFRGS/FAURGS/PETROBRAS, na cidade de Rio Grande foi referendado 
por unanimidade.

7) concurso do Ensino de Física Este pedido foi avaliado pelo Conselho de Campus e aprovado por unanimidade.

8) estabelecer a Comissão para iniciar a elaboração do Regimento do Campus

A Comissão para iniciar a elaboração do Regimento do Campus foi formada pelos 
servidores: Aline Lopes Balladares e ou Marco Antonio Fontoura Hansen, Daniel da 
Silva Silveira, Renata Vivian de Miranda, Tierre Migliorin (como apoio) e o discente 
Icaro Silva Macedo.

9) vagas docentes para concursos

O Memorando nº025/2013 UNIPAMPA/GVR foi lido. Nele, o Vice –Reitor comunica que 
na 35ª Reunião do CONSUNI foram aprovadas para o Campus de Caçapava do Sul, 
cinco vagas para docentes para graduação e uma vaga para pós –graduação strictu 
sensu. O Conselheiro Marcio Martins sugeriu a criação de um GT de vagas.

10) diárias para professora de Libras Liane Camatti (mobilidade) As diárias para professora de Libras Liane Camatti foram discutidas e aprovadas por 
unanimidade.

11) apresentação do Relatório de Gestão de 2012 O Relatório esta em fase de finalização e será encaminhado na próxima reunião do 
conselho para aprovação.

12)calendário das Reuniões do Conselho de Campus Caçapava do Sul
O calendário das Reuniões do Conselho de Campus Caçapava do Sul foi apresentado 
e será
enviada uma cópia por e-mail.

https://unipampa.edu.br/cacapava/atas
https://unipampa.edu.br/cacapava/sites/cacapava/files/documentos/ata_cc-001_2013.pdf
https://unipampa.edu.br/cacapava/sites/cacapava/files/documentos/ata_cc-001_2013.pdf
https://unipampa.edu.br/cacapava/sites/cacapava/files/documentos/ata_cc-001_2013.pdf
https://unipampa.edu.br/cacapava/sites/cacapava/files/documentos/ata_cc-001_2013.pdf
https://unipampa.edu.br/cacapava/sites/cacapava/files/documentos/ata_cc-002_2013.pdf
https://unipampa.edu.br/cacapava/sites/cacapava/files/documentos/ata_cc-002_2013.pdf
https://unipampa.edu.br/cacapava/sites/cacapava/files/documentos/ata_cc-002_2013.pdf
https://unipampa.edu.br/cacapava/sites/cacapava/files/documentos/ata_cc-002_2013.pdf


Ata CC - 02/2013

https://unipampa.edu.
br/cacapava/sites/cacapava/file

s/documentos/ata_cc-
002_2013.pdf

13) laboratórios do Campus

O funcionamento dos laboratórios do Campus foi analisado e ficou decidido que os 
equipamentos devem ser solicitados com quarenta e oito horas de antecedência e a 
entrega deverá ser feita pessoalmente ao Técnico de Laboratório verificando se o 
equipamento esta em perfeitas condições.

14) assuntos Gerais

O Professor Raul Oliveira Neto solicitou apoio financeiro para a inscrição a fim de 
participar da “Twenty-eigth International Conference on Solid Waste Technology and 
Management”, que acontecerá de dez a quinze de março próximo, na cidade de 
Philadelphia, Estados Unidos. Esta solicitação terá prioridade para ser analisada 
quando chegar o orçamento.

DATA LINK PAUTA DELIBERAÇÃO

Ata CC - 03/2013

https://unipampa.edu.
br/cacapava/sites/cacapava/file
s/documentos/ata_cc-
003_2013.pdf

1) afastamentos

O afastamento do Professor Régis Sebben Paranhos foi aprovado por unanimidade. 
Também foi
aprovado por unanimidade, o afastamento do país do Professor Vinicius de Abreu 
Oliveira.

2) A concessão de horário especial de estudos aos Servidores: Iliane Colpo, Herval Vieira e Liara 
Souza

A concessão de horário especial de estudos aos Servidores: Iliane Colpo, Herval Vieira 
e Liara Souza foi discutida e aprovada por unanimidade.

3) A matriz de custeio do Campus A Matriz de Custeio relativa a distribuição de verbas para o Campus foi aprovada por 
unanimidade.

4) a contratação de Professor substituto para afastamento do Prof. Rafhael Werlang e
aprovação do perfil

O pedido de contratação de professor substituto para o afastamento do professor 
Rafhael Brum Werlang foi aprovado por unanimidade, juntamente com o seguinte perfil: 
área de Física, com Bacharelado ou Licenciatura em Física, Mestre em Física ou 
Ciências ou áreas afins.

5) a homologação dos perfis e programa para concursos docentes 

A redistribuição do Professor Pedro Daniel da Cunha Kemerich da Universidade 
Federal de Santa Maria para ocupar uma das vagas destinadas ao Campus de 
Caçapava do Sul foi votada e aprovada por maioria, obtendo um voto contrário e uma 
abstenção. O Conselheiro Régis Paranhos votou contra porque gostaria que abrisse 
concurso para esta vaga.

6) relato da Reunião dos Dirigentes
7) notas de auditoria
8) relato da Reunião do CONSUNI

9) visita da Reitoria ao Campus de Caçapava do Sul
O Conselheiro Marco Antônio Hansen comunicou a vinda da Reitoria para o Campus 
no dia vinte seis de março. E, os conselheiros combinaram que irão fazer um 
documento sobre o Campus Caçapava para apresentar na ocasião.

10) homologação de pareceres da Comissão de Extensão

Os projetos encaminhados pela Comissão Local de Extensão para homologação dos 
pareceres pelo Conselho de Campus foram: Introdução a Topografia, do coordenador 
Moisés Razeira e Simpósio de Meio Ambiente da Universidade Federal do Pampa, da 
coordenadora Caroline Wagner. Estes Projetos foram homologados por unanimidade.

11) assuntos gerais
Os itens da pauta: relato da Reunião dos Dirigentes, notas de auditoria, relato da 
Reunião do CONSUNI e assuntos gerais não foram tratados nesta reunião, e serão 
incluídos na pauta para a próxima.

DATA LINK PAUTA DELIBERAÇÃO

Ata CC - 04/2013

https://unipampa.edu.
br/cacapava/sites/cacapava/file
s/documentos/ata_cc-
004_2013.pdf

Expansão do Campus
A necessidade de ampliação é de consenso dos conselheiros. E, foi aprovado por 
unanimidade que toda e qualquer obra será construída na nova área, mas vai depender 
da proposta da Prefeitura Municipal e concordância da Reitoria.
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Ata CC - 05/2013

https://unipampa.edu.
br/cacapava/sites/cacapava/file
s/documentos/ata_cc-
005_2013.pdf

1) afastamentos

O afastamento do Professor Marco Antônio Fontoura Hansen para participar do XVI 
Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, no Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais – INPE, com o trabalho: Uso de Técnicas de Processamento de Imagens 
Orbitais ASTER e LANDSAT 5 TM para identificação de Aquífero Fraturado na porção 
sudoeste da Suíte Granítica Caçapava do Sul, RS, Brasil, foi referendado por 
unanimidade. 

2)bancas de concursos
As bancas dos concursos para os cargos de professor Auxiliar, nas áreas de: Ciências 
Biológicas, Engenharia Ambiental, Ensino de Física, Ensino de Química, Geologia I, 
Geologia II, Química Orgânica e Tecnologia Mineral foram aprovadas por unanimidade.

3) A solicitação de horário especial para exercício de educação formal Roger Fabiano dos
Santos Alves, Tierre Migliorin e Renan Piveta

A solicitação de horário especial para exercício de educação formal Roger Fabiano dos 
Santos Alves, Tierre Migliorin e Renan Piveta foi discutido votado e aprovado por 
unanimidade.

4) Notas de auditoria

O Conselheiro Evelton Machado solicitou que as viagens através de veículos oficiais da 
UNIPAMPA sejam agendadas com antecedência de no mínimo dez dias. E, que as 
prestações de contas sejam feitas dentro do prazo. Porque estes dois expedientes 
estão gerando Notas de auditoria junto a Auditoria Interna o que não é bom para o 
Campus.

5) Ordem de serviço do LATRAM e Química

A Conselheira Aline Balladares comunicou que foram iniciadas as obras dos 
laboratórios de Lavra e
Tratamento de Minérios, e Química. Ela leu as Ordens de Serviço números vinte nove 
e trinta dois mil e treze, juntamente a Ata de Reunião de Partida da Obra.

6) Remoção de servidores

Os conselheiros solicitaram que seja feito um estudo para detectar a real necessidade 
de servidores para o Campus de Caçapava do Sul. As demandas apontadas neste 
estudo serão de relevância nas tomadas de decisões durante as  emoções dos 
servidores Técnicos Administrativos.

7) Relatório de Gestão 2012 O Relatório de Gestão 2012 foi aprovado por unanimidade resalvadas às correções 
solicitadas.

8) Assuntos Gerais

A Conselheira Aline Balladares comunicou a participação do Campus na Feira do Livro, 
com estande da UNIPAMPA e convidou a todos para participarem. Também, falou 
sobre a renovação da Comissão Própria de Avaliação (CPA). Os conselheiros 
decidiram que será convidada a Representante externa, Enedi da Rosa a permanecer 
no cargo. E, será realizada uma assembleia para escolha do representante discente 
até dia sete de maio do corrente ano. A Conselheira Juliana Young pediu que fosse 
votada a atualização do Projeto “Curso Básico de DATAMINE Studio 3- Modelagem 
Geológica e Planejamento de Mina”, da Coordenadora Luciana Arnt Abichéquer que foi 
aprovada por unanimidade. O Conselheiro Marcio Martins sugeriu que fosse anexado 
ao Relatório de Gestão 2012 o Relatório do GT Infra o que foi acatado por todos. 
Também, aconselhou que seja criado um relatório sobre o uso da internet e a relação 
com a produtividade. O Conselheiro Ícaro Macedo disse que as que as maiores 
preocupações dos alunos são com a construção dos laboratórios, restaurante 
universitário e salas de aula. Solicitou que, os bebedouros sejam disponibilizados maior 
número. O Conselheiro Régis Paranhos lembrou que ao expirar os contratos dos 
professores temporários o Campus estará em meio ao semestre letivo e as turmas 
ficaram a descoberto. Então, sugeriu que este assunto seja encaminhado ao CONSUNI 
e contou com assentimento dos demais conselheiros.

DATA LINK PAUTA DELIBERAÇÃO

Ata CC - 06/2013

https://unipampa.edu.
br/cacapava/sites/cacapava/file
s/documentos/ata_cc-
006_2013.pdf

1) afastamentos

O pedido de afastamento do Técnico Administrativo Marcelo Lusa para participar do 
XIV Simpósio Nacional de Estudos Tectônicos – SNET, com apresentação do trabalho 
“Estudo Magnetométrico nas Ocorrências Ultramáficas do Cerro da Mantiqueira, 
Município de Lavras do Sul –RS”, foi aprovado por unanimidade.
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2) referendar autorização para Projeto de Extensão

o projeto de extensão: Abordagem temática na formação docente inicial e continuada: 
ampliando laços entre a universidade e escola básica, sob coordenação da professora 
Karine Halmenschlager, foi autorizado no âmbito do Conselho do Campus Caçapava 
do Sul da Universidade Federal do Pampa, para submissão ao Edital PROFEXT 2013, 
da Universidade Federal do Pampa, “ad referendum”, e foi referendado por 
unanimidade.

3) festa junina e recepção aos calouros o Conselho apoia por unanimidade o evento no Campus ou fora dele, sendo no 
Campus não pode ser vendida ou consumida bebida alcoólica.

4) número mínimo de alunos para obtenção de ônibus para Eventos
Decidiram por maioria de votos, com uma abstenção e dois votos contrários, que o 
veículo partirá com no mínimo cinquenta por cento mais um de sua capacidade de 
lotação, a menos que o professor apresente uma justificativa

5) termos de responsabilidade para uso dos veículos oficiais do Campus Caçapava

Será criado um termo de responsabilidade para veículos oficiais do campus de 
Caçapava do Sul – UNIPAMPA, ou a serviço do mesmo. Este termo de 
responsabilidade terá de ser assinado por todos que forem utilizar os veículos para 
saídas de campo.

6) utilização da internet no Campus Caçapava
o uso da internet no Campus foi debatido e ficou decidido que será realizado um estudo 
com dados
concretos para serem apresentados na próxima reunião.

7) modificação dos horários de aulas A alteração nos horários das aulas será estudada e trazido para o Conselho analisar 
em outra reunião.

8) relato da Reunião dos Dirigentes Transferido para a próxima reunião por falta de horário
9) relato da Reunião do CONSUNI Transferido para a próxima reunião por falta de horário

10) Assuntos Gerais.

O Conselheiro Carlos Senise Junior leu para os conselheiros a Ata número três da 
Comissão de Pesquisa e solicitou analise dos projetos aprovados na reunião da 
Comissão. Os projetos de pesquisa, “Estudo da Complexação de Metais no Solo”, sob 
a coordenação da Professora Zilda Baratto Vendrame e “Aplicação da magnetometria 
em escala de detalhe no estudo, identificação e análise das litologias e estruturas do 
Rifte Guaritas – porção sudoeste do Escudo Sul Riograndense /RS”, coordenado pelo 
Professor Maximilian Fries, foram aprovados por unanimidade. O Conselheiro Régis 
Sebben Paranhos sugeriu que fosse eleito pelo Conselho de Campus um 
representante docente do Campus de Caçapava do Sul, para o Conselho Curador/ 
CONCUR, e uma pesquisa será feita para apurar interessados.

DATA LINK PAUTA DELIBERAÇÃO

Ata CC - 07/2013

https://unipampa.edu.
br/cacapava/sites/cacapava/file
s/documentos/ata_cc-
007_2013.pdf

 Recursos de Concursos para docentes da área de Geologia e Ensino de Física. 

Os Conselheiros negaram por unanimidade a solicitação, mantendo a decisão da 
Banca, tendo em vista que: em relação ao item 1 do Recurso Interposto: a) o Edital não 
prevê a possibilidade de validação do diploma pela banca; b) o Edital prevê no item 
10.2.5 os procedimento a serem adotados para a validação do diploma. Já com relação 
ao item 2 da solicitação: a) os itens 11.7.2 e 11.7.3 regem a prova de títulos e foram 
seguidos na íntegra pela comissão examinadora tendo sido explicados na sessão de 
abertura do concurso. 

DATA LINK PAUTA DELIBERAÇÃO

Ata CC - 08/2013

https://unipampa.edu.
br/cacapava/sites/cacapava/file
s/documentos/ata_cc-
008_2013.pdf

1) aprovação projetos SEURS Os projetos foram votados e aprovados por unanimidade. 

2) recurso do Concurso da área de Química Orgânica

O Conselho do Campus considerou que não houve falta de lisura e idoneidade, tendo 
em vista que a banca examinadora atuou conforme o que previa o Edital 52/2013. 
Assim sendo, o Conselho de Campus votou e aprovou por unanimidade a ratificação 
das decisões da Banca do Concurso.
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3) revisão da contagem de ACGs da provável formanda Nathália Jinkoski Hertz do Curso de 
Geofísica 

O Conselho do Campus acata a decisão da Comissão de Curso, que não considerou 
caso omisso o aproveitamento de ACGs, em períodos anteriores ao regularmente 
matriculado na UNIPAMPA, uma vez que o Art. 114 da resolução supramencionada é 
expresso nesta questão, não dando margens para outras interpretações. O Conselheiro 
Miguel Carminatti declarou seu voto contra porque acredita que o fato se enquadra em 
casos omissos.

DATA LINK PAUTA DELIBERAÇÃO

Ata CC - 09/2013

https://unipampa.edu.
br/cacapava/sites/cacapava/file
s/documentos/ata_cc-
009_2013.pdf

1) definição da nova Comissão Local de Concursos

A Comissão Local de Concursos ficou assim composta: Professores, Aline Lopes 
Balladares e Marcos Frichembruder (titulares), Daniel da Silva Silveira (suplente); 
Técnicos Administrativos, Jorge Eduardo Machado e Dóris de Souza Santana 
(titulares), Everton Mendes da Silva e Zilamar Teixeira de Carvalho Ferreira 
(suplentes).

2) A autorização do Conselho de Campus para aquisição dos Softwares: Micromine e Arcgis
A solicitação para compra das licenças dos Softwares: Micromine e Arcgis foi votada e 
aprovada por
unanimidade.

3) O relato das reuniões dos Dirigentes e CONSUNI
O Conselheiro Marco Antonio Fontoura Hansen colocou os Conselheiros a par dos 
assuntos pertinentes ao Campus de Caçapava do Sul tratados nas reuniões dos 
Dirigentes e CONSUNI.

5) Assuntos Gerais

- O Conselheiro Marcio Rodrigues Martins leu a Ata nº003/2013 da Reunião do Curso 
de Licenciatura em Ciências Exatas sobre a formação do Núcleo Docente e 
Estruturante. O NDE do Curso de Licenciatura em Ciências Exatas ficou composto 
pelos professores: Ângela Maria Hartmann, Márcio Adré Rodrigues Martins, Vinicius de 
Abreu Oliveira, Karine Raquiel Halmenschlager, Zilda Baratto Vendrame, Caroline 
Wagner, André Martins Alvarenga, Daniel da Silva Silveira e Osmar Giuliani. Esta 
composição do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Licenciatura em Ciências 
Exatas foi votada e aprovada por unanimidade pelo Conselho do Campus. 

- Também foi aprovado por unanimidade, a solicitação de incluir a retomada de 
discussão da Licenciatura Interdisciplinar em Ciências Exatas e da Terra, em reunião 
do Conselho de Campus. A solicitação de abertura de Processo Administrativo para
apurar o sumiço de livros da biblioteca foi aprovada por unanimidade. Deverão fazer 
parte da organização deste processo a Coordenadora Acadêmica Aline Balladares e o 
Coordenador Administrativo Evelton Ferreira. 

- O Conselheiro Marco Antônio Hansen sugeriu que os horários e planos com 
cronogramas sejam afixados nas portas das salas pelos professores para que outras 
pessoas possam ter acesso as informações. Lembrou a todos que dia vinte nove de 
junho terá formatura no Campus. Comunicou que um professor da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, especializado em Gestão Pública, com bolsa da 
Comissão para intercambio educacional entre Estados Unidos e Brasil / FULBRIGHT, 
está disposto a trabalhar no Campus no mês de setembro ou outubro.

DATA LINK PAUTA DELIBERAÇÃO

Ata CC - 10/2013

https://unipampa.edu.
br/cacapava/sites/cacapava/file
s/documentos/ata_cc-
010_2013.pdf

Redistribuição do Professor Felipe Guadagnin

Os conselheiros decidiram por unanimidade a aprovação daredistribuição do Professor 
Felipe Guadagnin para o Campus de Caçapava do Sul - UNIPAMPA. Em troca será 
ofertado à Universidade Federal do Espírito Santo, Campus de Alegre, o código de 
vaga que seria utilizado no Concurso do Edital 52/2013, na área de Geologia II.

DATA LINK PAUTA DELIBERAÇÃO
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Ata CC - 11/2013
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br/cacapava/sites/cacapava/file
s/documentos/ata_cc-
011_2013.pdf

1) referendar autorizações do Conselho de Campus

As autorizações para os Projetos de Pesquisa: “Estudo e Caracterização para 
Reaproveitamento dos Rejeitos Remanescentes da Mineração de Cobre das Minas do 
Camaquã /Caçapava do Sul – RS”, sob a coordenação do Professor Raul Oliveira 
Neto; “Gestão Sistêmica e Integrada no Curso de Licenciatura em Ciências Exatas”, 
coordenado pelo Professor Márcio André Rodrigues Martins, e “Fórum Municipal de 
Cultura e Consciência Negra”, coordenado pelo Técnico Administrativo Bruno Emílio 
Moraes, foram referendados por unanimidade.

2) afastamentos

- A solicitação de afastamento do Professor Felipe Caron para a participar do XIV 
Congresso da Associação Brasileira de
Estudos do Quaternário, no Município de Natal – RN, de três a oito de agosto de dois 
mil e treze foi aprovada por unanimidade.
- O pedido de afastamento do Professor Mário Jesus Tomas Rosales para apresentar 
trabalho no XIII Congresso Internacional da Sociedade Brasileira de Geofísica, de vinte 
cinco a trinta de agosto do corrente ano, no Rio de Janeiro foi aprovado por 
unanimidade.
- O afastamento do Professor José Pedro Rebés Lima para apresentar o trabalho 
“Aplicação do Método Eletrmagnético FDEM-GCM para Caracterização Geoelétrica de 
uma Ocorrência”, no 13th International Congress of the Brazilian Geophysical Society 
and EXPOGEF, de vinte seis a trinta e um de agosto de dois mil e treze, no Rio de 
Janeiro, foi aprovado por unanimidade. 
- A Professora Zilda Baratto Vendrame solicitou autorização para participação da 65ª 
Reunião Anual da SBPC, na cidade de Recife, Pernambuco, de vinte dois a vinte seis 
de julho de dois mil e treze, que aprovada por unanimidade, condicionado a existência 
de verbas. 
- Os afastamentos das Técnicas Administrativas Renata Miranda e Patrícia Ferreira 
serão analisados na próxima reunião do Conselho.
- A Professora Luciana Arnt Abichequer encaminhou documentação para doutoramento 
no Programa de Pós-graduação em Engenharia de Minas, Metalurgia e de Materiais da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul/Porto Alegre – RS(conceito CAPES 7) .
Esta solicitação foi votada e aprovada por unanimidade.
- O Professor Régis Sebben Paranhos requereu afastamento para participar do 
programa de pós-doutorado, no âmbito do Projeto CAPES/COFECUB, no período de 
dois de janeiro à trinta e um de dezembro de dois mil e quatorze, em Nantes/França. A 
solicitação do Professor Régis Sebben Paranhos foi analisada, votada e aprovada por 
unanimidade devido à relevância para o Campus e Instituição.
- O afastamento do Professor Vinicius de Abreu Oliveira para realizar pós-doutorado na 
Université Laval, em Quebec, Canadá, no período de nove de novembro de dois mil e 
treze até oito de novembro de dois mil e quatorze, foi aprovado por unanimidade. 

3) A escolha de dois representantes para o Conselho Gestor do Plano Diretor de Caçapava do
Sul 

Os aprovados por unanimidade, para compor o Conselho Gestor, foram o Professor 
Luiz Delfino Teixeira Albarnaz e a Técnica Administrativa Juliana Young.

4) O convênio proposto entre a UNIPAMPACampus de Caçapava do Sul e a UFPel  A Minuta do Convênio foi lida e aprovada por unanimidade.

5) Mostra Farroupilha
A Professora Ângela Hartmann solicitou autorização do Conselho de Campus para 
realizar a atividade cultural: “Mostra Farroupilha”, dia dezoito de setembro do corrente 
ano, no Campus de Caçapava do Sul. Esta solicitação foi aprovada por unanimidade.

6) Professor Substituto do Diretor do Campus (ad referendum) A escolha do Professor substituto do Diretor do Campus de Caçapava do Sul foi 
referendado por unanimidade. 

7) Perfil das vagas para concursos Os perfis foram discutidos pelos conselheiros que os mantiveram da mesma forma em 
que foram aprovados na reunião da Comissão Local de Ensino.

8) relato da Reunião dos Dirigentes e Diretores.

O Conselheiro Marco Antonio Hansen falou sobre os assuntos tratados na Reunião dos 
Dirigentes. Os temas abordados foram: Caravana de Obras em visita ao Campus 
Caçapava em primeiro de agosto; parte elétrica do LATRAM; prédio de salas de aula; 
açude aterrado; Termo de Referência e licenciamento do Campus; bicicletário; Pedro 
Kemerich e Renan Piveta como Interfaces no SIEPE; Concurso dos TAEs será 
homologado em breve; Edital 052/2013 solucionado e microscópios para Geologia.
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9) Assuntos Gerais

- O Professor Marco Antonio Fontoura Hansen relatou os assuntos tratados na Reunião 
dos Dirigentes, que são os seguintes: 
- O pedido de urgência para a construção do prédio de salas de aula; 
- Falta fazer o projeto da rede elétrica para o LATRAM, porque é necessário saber o 
que e como vão ser instalados os equipamentos; 
- Não saiu a licitação para a realização do termo de referência de licenciamento para o 
Campus; 
- A solicitação de um bicicletário no Campus; 
- O Processo para a vinda do Professor Felipe Guadagnin já foi encaminhado; 
- O Professor Pedro Kemerich está para chegar em breve; 
- O professor José Pedro Rebés Lima e o Técnico Administrativo Renan Piveta serão 
os interfaces do Campus no SIEPE, de trinta de outubro a quatro de novembro do 
corrente ano; 
- O Concurso dos Técnicos Administrativos em Educação será homologado e as 
nomeações serão o mais rápido possível; 
- Os contratos dos terceirizados serão revistos; 
- A UNIPAMPA abrirá o Curso de Medicina em Uruguaiana; 
- Segundo o projeto de construção, os gabinetes para os professores não poderão ser 
individuais a não ser para os coordenadores de cursos; 
- E, dia primeiro de agosto a Caravana de Obras estará no Campus Caçapava e o GT 
Infra fará uma apresentação sobre a infraestrutura do Campus e as necessidades.

DATA LINK PAUTA DELIBERAÇÃO

Ata CC - 12/2013

https://unipampa.edu.
br/cacapava/sites/cacapava/file
s/documentos/ata_cc-
012_2013.pdf

Recurso de Concurso Público para o cargo de docente da área de Engenharia Ambiental

O Conselho do Campus deliberou pela manutenção da decisão da Comissão 
Examinadora, negando a revogação do concurso pela candidata. Ainda, não cabe ao 
Conselho de Campus e/ou Comissão Local de Concurso a discussão sobre os 
ressarcimentos solicitados pela mesma. 

DATA LINK PAUTA DELIBERAÇÃO

Ata CC - 13/2013

https://unipampa.edu.
br/cacapava/sites/cacapava/file
s/documentos/ata_cc-
013_2013.pdf

1) O ajuste de horário para finalização de tese de doutoramento da Professora Karine Raquiel
Halmenschlager Os conselheiros após analisarem a petição votaram e aprovaram por unanimidade.

2) A redistribuição da Técnica Administrativa Iliane Colpo A redistribuição foi aprovada por unanimidade.

3) A solicitação de Termos Circunstanciados pedidos pela Bibliotecária Dóris Santana 

Como são três casos diferentes de sumiços de livros da Biblioteca do Campus de 
Caçapava do Sul, os conselheiros seguindo a sugestão da Procuradora Federal, 
designaram a Bibliotecária Dóris de Souza Santana averiguar os fatos nos casos 
relacionados aos discentes. E, a Coordenadora Acadêmica ficará responsável pela 
elucidação dos dois casos que envolvem professores. Os resultados desses trabalhos 
deverão ser apresentados durante reunião do Conselho de Campus no mês de outubro 
do corrente ano.

4) informe sobre a Resolução 29/2011 O Conselheiro Marco Antonio Hansen comentou sobre a reestruturação da Pró-Reitoria 
de Graduação.
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5) Assuntos Gerais.

- O Conselheiro Evelton Ferreira apresentou os pedidos de afastamentos das Técnicas 
Administrativas Patrícia de Freitas Ferreira e Renata Miranda, com ônus, para 
participarem do IX Congresso Mundial de Administração, de trinta de outubro a dois de 
novembro de dois mil e treze, na cidade de Gramado – RS, que foram verificados e 
aprovados por unanimidade.
- o afastamento da Servidora Juliana Young para o Seminário de Educação e II 
Congresso Internacional de Educação Ambiental dos Países Lusófonos, de oito a treze 
de setembro de dois mil e treze, em Cuiabá / Mato Grosso. Este afastamento será com 
ônus. Depois de analisar o Conselho aprovou por unanimidade a solicitação.
- A Conselheira Aline Balladares solicitou ajuste de horário do professor Daniel da Silva 
Silveira, para ministrar aulas em Práticas Educativas em Ciências da Natureza e 
Matemática, nas sextasfeiras, no período de setembro a novembro de dois mil e treze, 
em Curso de Especialização no Campus de Dom Pedrito – UNIPAMPA. 
- O Afastamento da professora Caroline Wagner, para participar do VIII Meeting of the 
Society for Free Radical Biology and
Medicine-South American Group, de onze a dezenove de outubro de dois mil e treze, 
em Buenos Aires - Argentina foi analisado, votado e aprovado por unanimidade. 
- O Conselheiro Carlos Roberto Senise Junior solicitou inclusão em pauta, para análise 
os projetos: “Aplicação de métodos geofísicos integrados na investigação das 
ocorrências cupríferas Capão Grande e Vítor Teixeira, Caçapava do Sul, RS” e “Estudo 
magnetométrico em escala de detalhe na sequência máfico-ultramáfico da região do 
Passo do Rocha – Vila Nova do Sul, RS”, sob a coordenação do Professor Maximilian 
Fries, que será submetido ao Sistema de Informação para Projetos de Pesquisa, 
Ensino e Extensão (SIPPEE). Estes projetos foram aprovados na Comissão Local de 
Pesquisa conforme Ata nº005/2013. Após avaliar, os conselheiros aprovaram por 
unanimidade os projetos.
- O Conselho aprovou por unanimidade o nome de Luiza Barbosa Pereira para 
participar da Comitê Local de Educação. 
- A Conselheira Aline Lopes Balladares apresentou o perfil para uma vaga de pós-
graduação, na área de Tecnologia Mineral - Gestão Ambiental e Sustentabilidade na 
Mineração, com Graduação em Engenharia Ambiental ou Sanitária e Ambiental ou Civil 
ou Química ou de Minas ou Geologia com Doutorado em Engenharia ou Geociências.
- O Conselheiro Ícaro Silva Macedo leu o Informe a Ata da reunião dos discentes 
realizada no dia vinte de agosto do corrente ano. O Conselheiro como representante 
dos alunos solicitou espaço ao Conselho de Campus para que os alunos presentes 
possam fazer colocações e tirar dúvidas sobre os assuntos tratados na Assembleia.

DATA LINK PAUTA DELIBERAÇÃO

Ata CC - 14/2013

https://unipampa.edu.
br/cacapava/sites/cacapava/file
s/documentos/ata_cc-
014_2013.pdf

1) Afastamentos

- a solicitação de afastamento da Professora Anelise Marlene Schimidt para apresentar 
trabalho no XII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE EXTENSION UNIVERSITARIA, 
de dezenove a vinte dois de novembro de dois mil e treze, em Quito, no Equador foi 
discutido. Este afastamento foi aprovado por unanimidade. 
- O pedido de afastamento do país do Professor Thiago Henrique Lugokenski, no 
período de onze a dezenove de outubro de dois mil e treze, para participar do”VIII 
Meting of the Society Free Radical Biology and Medicine-South American Group”,em 
Buenos Aires – Argentina foi referendado por unanimidade.

2) Pedido de horário especial do Técnico Administrativo Renan Piveta Esta solicitação foi aprovada por unanimidade. 

3) analise dos processos de redistribuição nºs 23100.001696/2013-91 e 23100.001697/2013-36
Após discussão, os conselheiros decidiram que os dois processos deverão seguir os 
trâmites de redistribuição e a ordem interna. Com relação ao cargo de assistente 
administrativo há interesse do Campus.

4) votação de Projeto de Pesquisa para inserção no SIPPEE

o Projeto de Pesquisa “Variações do Campo Geomagnético no Rio Grande do Sul no 
último século: possíveis implicações em levantamentos magnetométricos,” coordenado 
pelo Professor Éverton Frigo foi aprovado por unanimidade para ser inserido na 
Plataforma de Pesquisa.

5) O pedido de Atestado de Desempenho do Professor Rafhael Brum Werlang, afastado para 
Pós-Graduação

Os Conselheiros analisaram os documentos encaminhados antecipadamente por e-
mail e aprovaram por unanimidade o requerimento.
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014_2013.pdf 6) O relato da Reunião dos Diretores e Dirigentes O relato da Reunião dos Diretores e Dirigentes foi realizado pelo Conselheiro Marco 

Antonio Hansen.

7) O credenciamento de docente ao Programa de Pós Graduação em Tecnologia Mineral /PPGTM

Os docentes Ítalo Gomes e Vítor Pinto serão credenciados como colaboradores e 
Pedro Kemerich como permanente. Esta decisão foi aprovada por unanimidade. 
Também foi aprovado por unanimidade, o credenciamento da Professora Luciana Arnt 
Abchéquer como colaboradora do Curso de Mestrado Profissional em Tecnologia 
Mineral.

8) A mudança do Coordenador Local de Pesquisa
O Conselho de Campus endossou a decisão da Comissão Local de Pesquisa e 
aprovou por unanimidade, o nome do Professor José Pedro Rebés Lima para 
Coordenador da referida Comissão.

9) O Parecer da Comissão Local de Ensino de proposta de novos horários para o Campus O Conselho de Campus aprovou por unanimidade esta proposta que passará a valer a 
partir do segundo semestre de dois mil e treze.

10) Assuntos Gerais

A Conselheira Caroline Wagner solicitou a redistribuição do professor Dennis 
Fernandes Alves Bessada, Professor Adjunto II, da Universidade Federal de São 
Paulo/UNIFEST, para ocupar a vaga do Professor Carlos Roberto Senise. A Ata com o 
parecer favorável da Comissão de Ensino foi lida. A redistribuição do professor Dennis 
Fernandes Alves Bessada foi votada e aprovada por unanimidade.

DATA LINK PAUTA DELIBERAÇÃO

Ata CC - 15/2013

https://unipampa.edu.
br/cacapava/sites/cacapava/file
s/documentos/ata_cc-
015_2013.pdf

apreciação do parecer enviado pela PróReitoria de Graduação a respeito do Projeto Político-
pedagógico do Curso de Ciências Exatas e da Terra – Licenciaturas Interdisciplinares e 
Integradas

Depois de sanadas as dúvidas, a reformulação do Projeto Político-pedagógico do 
Curso de Ciências Exatas e da Terra – Licenciaturas Interdisciplinares e Integradas foi 
colocada em votação e aprovada por unanimidade.

DATA LINK PAUTA DELIBERAÇÃO

Ata CC - 16/2013

https://unipampa.edu.
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1) Afastamentos

Os afastamentos do país dos professores: José Pedro Rebés Lima, Marco Antônio 
Fontoura Hansen, Mario Jesus Tomas Rosales e Régis Sebben Paranhos 
encaminhados através do Memorando nº345/2013/DC, com aprovação “ad 
referendum”, foram referendados por unanimidade. 

2) Aprovação de Projetos de Extensão

- Os projetos de Extensão: “Desenvolvendo a Comunicação e Expressão” e “Karate no 
Pampa”, da Técnica Administrativa Renata Vivian de Miranda foram examinados e 
aprovados por unanimidade. 
- O Projeto de Extensão da Professora Anelise Marlene Schimidt foi autorizado a ser 
inserido no SIPPEE. Este projeto foi aprovado pelo Conselho de Campus anteriormente 
a criação do Sistema de Informação de Projetos de Pesquisa, Ensino e Extensão

3) Termo circunstanciado sobre livros da Biblioteca
Os conselheiros decidiram por unanimidade que seja solicitado um documento da 
Coordenadora
do Sistema de Bibliotecas endossando a informação.

4) Implantação da Casa do Estudante

Os recursos adquiridos com a venda dos imóveis serão utilizados na aquisição de área 
para ampliação do Campus de Caçapava do Sul – UNIPAMPA. No Projeto de 
Construção, a Casa do Estudante fica situada em cima do lago. Assim, devido a 
previsão de aumento na área do Campus, para breve, os conselheiros preferem que a 
Casa do Estudante seja construída na nova área, com terreno adequado. Esta decisão 
foi aprovada por unanimidade. 

5) Relato da Reunião da Direção com a Reitoria

O Professor Marco Antônio Hansen comunicou que a verba para o ano seguinte será 
distribuída de acordo com o número de egressos. Falou sobre as licitações previstas 
para o Campus Caçapava. Os projetos contemplados são SPDA, Prédio Acadêmico, 
LATRAM (segunda fase), Laboratório de Geoquímica (segunda fase), e Restaurante 
Universitário. Os projetos que precisam ser elaborados são: reforma dos pisos e pintura 
do prédio, Prédio de gabinetes (de três andares, com trinta e dois gabinetes), Casa do 
Estudante, Biblioteca, Auditório Grande, cercamento e urbanização. 
A Conselheira Aline Balladares lembrou aos professores que amanhã encerram as 
inscrições para representantes no CONSUNI.
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6) Assuntos Gerais:

O Conselheiro Felipe Caron leu o Ofício do Departamento de Geologia, da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, solicitando o magnetômetro, um 
gamaespectrometro e espaço físico para realização de atividades da disciplina 
Trabalho de Campo III, nos dias nove e dez de dezembro do corrente ano. Os 
conselheiros aprovaram por unanimidade a solicitação. E, o Professor Felipe Caron irá 
acompanhar a equipe. 
O Professor Marco Antonio Fontoura Hansen sugeriu a criação de convênio mais 
amplo com a CPRM, para empregar em projetos de pesquisa e eventos com as 
mineradoras. 

DATA LINK PAUTA DELIBERAÇÃO

Ata CC - 17/2013
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1) Afastamentos

O afastamento do país do Técnico Administrativo Marcelo Lusa a fim de participar do 
Curso de Capacitação, “Geologia de La cuenca Neuqina y sus sistemas petroleros: 
Uma mirada integradora desde lós afloraminetos as subsuelo”, em Neuquén e General 
Roca, Argentina, foi apreciado, votado e aprovado por unanimidade.

2) Perfil de Matemática ad referendum
Este perfil foi referendado por unanimidade. O aproveitamento de candidato do 
Concurso para professor de Matemática realizado pelo Campus Alegrete, para a vaga 
do Professor Carlos Senise, foi aprovado por unanimidade. 

3) Assuntos Gerais

-  O Projeto de Pesquisa “Variações do Campo Geomagnético no Rio Grande do Sul no 
último século: possíveis implicações em levantamentos magnetométricos”, sob a 
coordenação do Professor Éverton Frigo foi discutido e aprovado por unanimidade.
- O Projeto do Curso de Pós-Graduação lato sensu em Educação Científica e 
Técnológica, que será submetido ao Edital 207/2013 da Universidade Federal do 
Pampa (UNIPAMPA), foi analisado e aprovado por unanimidade. 

DATA LINK PAUTA DELIBERAÇÃO

Ata CC - 18/2013

https://unipampa.edu.
br/cacapava/sites/cacapava/file
s/documentos/ata_cc-
018_2013.pdf

1) Afastamentos

O afastamento do Professor Raul Oliveira Neto para participar da 29 International 
Conference on Solid Wast Technology and Menagement, na Philadelphia, Estados 
Unidos da América, no período de vinte oito de março a sete de abril de dois mil e 
quatorze foi analisado e aprovado por unanimidade.
A solicitação de afastamento do Professor José Rafael Bordin para colaboração 
científica com o grupo liderado pela Professora Geraldine Richmond, da Universidade 
do Oregon, Eugene, Estados Unidos da América foi analisada. Os conselheiros 
aprovaram por unanimidade este pedido.

2) PDI

o Conselheiro Marco Antonio Hansen Informou sobre a Reforma do Plano de 
Desenvolvimento Institucional (PDI 2014/2018) que deverão ser inclusas sugestões até 
dia cinco de dezembro do corrente ano. Hoje a tarde haverá escolha, pelo Diretor, de 
representante do Campus para participar do Seminário de Revisão, amanhã, em Bagé. 
Deverá ser apresentada a inclusão de nomes de novos cursos para o Campus de 
Caçapava do Sul, como: Pós-Graduação Lato Sensu em Educação Científica e 
Tecnológica; Especialização em: Geologia e Geofísica; Licenciatura em: Geografia e 
Informática; Especialização em Geologia e Geofísica

3) Carga horária dos cursos

A carga horária dos cursos foi discutida e ficou decidido que: a) a carga horária dos 
cursos serão revistas de acordo com a tabela de distribuição do Ministério da Educação 
e Cultura. b) todos os cursos trabalharão em seus PPCs pela carga mínima. c) o PPC 
do Curso de Geofísica será corrigido observando a menor carga horária. Este trabalho 
deve ser feito pelos NDEs e Comissões de Cursos. Estas decisões foram aprovadas 
por unanimidade.

4) Restaurante universitário. O Conselheiro Marco Hansen comunicou que a licitação para a obra do Restaurante 
Universitário deu deserta pela segunda vez.

5) Informes da Direção Solicitou que até dia treze de dezembro todos que tiverem sugestões de alterações 
para o Programa de Avaliações encaminhem para seu e-mail para fazer a compilação. 
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6) Assuntos Gerais

Conselheiro Marcio Martins pediu a inclusão em pauta do uso dos laboratórios que 
devido a falta de tempo será parte da pauta para a próxima reunião do Conselho de 
Campus.
Também ficou para a reunião posterior o uso das impressoras solicitado pelo 
Conselheiro Régis Paranhos.

DATA LINK PAUTA DELIBERAÇÃO

Ata CC - 01/2014

https://unipampa.edu.
br/cacapava/sites/cacapava/file
s/documentos/ata_001_2014_r
o_22012014.pdf

1) O afastamento para qualificação do Servidor Bruno Emílio de Moraes

O afastamento em tempo integral, com ônus limitado, do servidor Bruno Emilio Moraes 
para realizar a Pósgraduação em Educação Ambiental na Universidade Federal de Rio 
Grande, no período de trinta e um de março à vinte três de dezembro de dois mil e 
quatorze foi aprovado por unanimidade. 

2) A concessão de horário especial para o Servidor Tierre Migliorin Este horário será compensado em atividades no Campus e em extensão. Esta 
solicitação foi aprovada por unanimidade.

3) A aquisição por doação da Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul de uma área de 
aproximadamente 30 hectares nas imediações do Campus O Termo de Doação foi aprovado por unanimidade.

4) Assuntos Gerais

- O Grupo de Trabalho de Infraestrutura (GT Infra) devido o afastamento do Professor 
Régis Sebben Paranhos foi remodelado. O Grupo de Trabalho em Infraestrutura ficou 
assim composto: Evelton Machado Ferreira, José Waldomiro Jimenez Rojas e Márcio 
Rodrigues Martins. A nova formação do GT Infra foi aprovada por unanimidade.
O Conselheiro Márcio André Rodrigues Martins sugeriu a criação de uma tabela de 
controle das horas aula, dos professores afastados e quem vai suprir essas faltas. 
Também, definir prioridades e critérios que serão usados na escolha de quem obterá o 
afastamento

DATA LINK PAUTA DELIBERAÇÃO

Ata CC - 02/2014

https://unipampa.edu.
br/cacapava/sites/cacapava/file
s/documentos/ata_002_2014_r
e_12022014.pdf

1) O Projeto Político-pedagógico do Curso de Geologia Os conselheiros analisaram as modificações curriculares contidas no Projeto Político-
pedagógico do Curso, sugeriram pequenas alterações e aprovaram por unanimidade.

2) O Convênio com a Prefeitura do Município de Lavras do Sul

A autorização para dar início a abertura de Convênio e Termo de Cooperação com a 
Prefeitura Municipal de Lavras do Sul foi aprovada por unanimidade. No entanto, as 
minutas dos contratos devem retornar ao Conselho de Campus para aprovação antes 
das assinaturas.

DATA LINK PAUTA DELIBERAÇÃO

Ata CC - 03/2014

https://unipampa.edu.
br/cacapava/sites/cacapava/file
s/documentos/ata_003_2014_r
o_26032014.pdf

1) Aprovação das atas As atas do Conselho do Campus de Caçapava do sul de números, um e dois de dois 
mil e quatorze foram aprovadas por unanimidade e sem emendas.

2) Solicitação de horário especial de estudos dos Técnicos Administrativos em Educação, 
Carolina Sampaio Marques e Luiz Evandro Garcia da Silva

- A solicitação de afastamento da Servidora Carolina Sampaio Marques para cursar o 
Mestrado Acadêmico em Administração da Universidade Federal de Santa Maria foi 
analisada. A concessão de dezesseis horas semanais para integralizar os créditos do 
primeiro semestre letivo de dois mil e quatorze foi aprovada por unanimidade. 
- O Técnico Administrativo Luiz Evandro Garcia da Silva pediu a concessão de vinte 
horas semanais para realizar o Curso de Mestrado em Ciência da Computação na 
Universidade Federal de Santa Maria. Este benefício será durante o período de aulas 
do primeiro e segundo semestres de dois mil e quatorze. Esta solicitação foi aprovada 
por unanimidade.

3) Uso dos laboratórios O uso de checklist de controle dos computadores nestes dois laboratórios foi aprovado 
por todos.

4) Uso das impressoras Será encaminhado um e-mail informando a todos os servidores os valores de 
impressão em cada uma das impressoras. 
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5) Relato da Reunião dos Diretores e Dirigentes

O Conselheiro Marco Antonio Hansen informou sobre: Orçamento de Custeio com 
déficit; tratamento de esgoto; construções de prédios acadêmicos; substações; licitação 
para o Restaurante Universitário; Casa do Estudante; ajuda de custo para aluno com 
permanência fora em trabalho de campo; manutenção de pessoal nos campi; melhor 
iluminação externa do Campus; licitação para nova empresa de roçados; representante 
do CREA; aumento na área para limpeza; prioridade no preenchimento de formulários; 
aumento no número de alunos por curso, de quarenta para cinquenta. 

6) Assuntos Gerais

- A Conselheira Aline Lopes Balladares apresentou uma Moção de Apoio ao Mestrado 
Nacional Profissional em Ensino de Física - SBF, em parceria com o Campus de Bagé - 
UNIPAMPA. Esta Moção obteve o apoio de todos os conselheiros que aprovaram por 
unanimidade.
- O Conselheiro José Pedro Rebés Lima leu a Ata nº001/2014, da Comissão de Local 
de Pesquisa, onde consta, a aprovação por mérito e o parecer favorável a 
homologação de projetos. Estes projetos foram discutidos e aprovados por 
unanimidade, sem a previsão de recursos do Campus de Caçapava do Sul - 
UNIPAMPA.
- O pedido de Remoção da Assistente Social Katiucia Pletiskaitz do Campus São Borja 
para o Campus de Caçapava do Sul foi lido e avaliado. Embora consternados com a 
situação da servidora os conselheiros decidiram aguardar o Processo de Remoção que 
deverá seguir os trâmites legais.
- A Conselheira Juliana Young apresentou os projetos de Extensão. Todos os projetos 
foram analisados na Comissão de Extensão e aprovados por unanimidade no Conselho 
de Campus não prevendo recursos do Campus de Caçapava do Sul.
- O Conselheiro Marco Antonio Hansen colocou em pauta a autorização para o docente 
Marcus Vinicius Aparecido Gomes de Lima, desenvolver pesquisas com recursos da 
Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos (FINATEC), sobre o tema 
“Tomografia de Refração Sísmica na Faixa Ribeira e Bacia do Paraná”, com vistas a 
investigar a transição da crosta continental - crosta oceânica na região sudeste do 
Brasil a partir dos dados de refração sísmica profunda, sem o comprometimento das 
suas atividades junto à Universidade Federal do Pampa e por tempo determinado. A 
solicitação foi discutida e aprovada por unanimidade. 

DATA LINK PAUTA DELIBERAÇÃO

Ata CC - 04/2014

1) aprovação da ata da Reunião anterior A Ata três dois mil e quatorze do Conselho de Campus de Caçapava do Sul foi 
aprovada por todos

2) aprovação do Relatório Semestral do Professor Rafhael Werlang
Os Conselheiros aprovaram por unanimidade o Relatório e a emissão de Atestado 
sobre o desempenho do servidor afastado, Rafhael Brum Werlang, para a Pró-reitoria 
de Planejamento, Desenvolvimento e Avaliação.

3) referendar Projetos de Ensino e Pesquisa

Os Projetos de Ensino foram aprovados por unanimidade para inserção no Sistema de 
Informações de Projetos de Pesquisa, Ensino e Extensão.Também foram referendados 
por unanimidade Projetos de Pesquisa.
Em seguida a Comissão decidiu por unanimidade aprovar e receberam parecer 
favorável a sua homologação os relatórios finais de projetos de pesquisa.

4) Processo de Redistribuição do Professor George Caminha Maciel Filho Após discussão, os Conselheiros votaram e aprovaram por unanimidade a 
Redistribuição.

5) Relatório de Gestão O Relatório de Gestão do Campus de Caçapava do Sul referente ao ano de 2013 foi 
avaliado e mediante alterações sugeridas foi aprovado por unanimidade.
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Ata CC - 04/2014

6) Assuntos Gerais

- A Conselheira Aline Lopes Balladares comunicou que o Concurso para a vaga de 
pós-graduação, na área de Tecnologia Mineral - Gestão Ambiental e Sustentabilidade 
na Mineração, não houve candidatos aprovados sendo necessário nova abertura. Os 
conselheiros referendaram por unanimidade, o mesmo perfil e pesos, ou seja, 
Graduação em Engenharia Ambiental ou Sanitária e Ambiental ou Civil ou Química ou 
de Minas ou Geologia com Doutorado em Engenharia ou Geociências.
- A Banca Examinadora para o Concurso de Mestrado em Tecnologia Mineral - Gestão 
Ambiental e Sustentabilidade na Mineração foi apresentada aos conselheiros que a 
mantiveram da mesma forma em que foi aprovada ad referendum, conforme 
Memorando 057/2014/DC de 20 de março de 2014. 
- A Banca Examinadora ficou assim composta: Titulares: Prof. Dr. Raul Oliveira Neto, 
UNIPAMPA/Caçapava do Sul, Profª Drª Caroline Wagner, UNIPAMPA/Caçapava do 
Sul e o Prof. Dr. Sydney Sabedot, UNILASALLE. Suplentes: Profª Drª Cristiane Oliveira 
Rodrigues, UNILASALLE e Prof. Dr. Luís Eduardo de Souza, UNIPAMPA/Caçapava do 
Sul. Esta Banca foi referendada por unanimidade. Também, foi aprovado por 
unanimidade, o Perfil e os Pesos a serem utilizados no Processo Seletivo Simplificado 
para Professor Substituto, área de Física.

DATA LINK PAUTA DELIBERAÇÃO

Ata CC - 05/2014

https://unipampa.edu.
br/cacapava/sites/cacapava/file
s/documentos/ata_005_2014_r
o_21052014.pdf

1) O Afastamento do Professor Felipe Caron

O Afastamento do Professor Felipe Caron para participar do XIX Congresso Geológico 
Argentino, na Associação Geológica Argentina da Universidade Nacional de Córdoba, 
de dois a seis de junho do corrente ano, em Córdoba Argentina, foi referendado por 
unanimidade.

2) A dispensa de horário para Doutorado da Professora Sandra Hunsche As aulas serão concentradas de quarta à e sexta-feira. A solicitação foi aprovada por 
unanimidade. 

3) A Redistribuição do Professor Daniel da Silva Silveira para FURG Os conselheiros votaram e aprovaram por unanimidade a redistribuição.

4) Processo de Redistribuição da Intérprete de Libras Tânia Regina de Souza Madeira
Após análise, o pedido de Redistribuição da Servidora Tânia Regina Souza Madeira 
para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Cidade de Pelotas foi 
aprovado por unanimidade. 

5) O Calendário de reuniões do Conselho de Campus de Caçapava do Sul
Os conselheiros decidiram por unanimidade que as reuniões do Conselho de Campus 
serão realizadas nos dias: dezoito de junho, vinte três de julho, vinte de agosto, três de 
setembro, vinte dois de outubro, dezenove de novembro, e três de dezembro.

6) A Nomeação do segundo aprovado no Concurso da Área de Matemática do Edital 240/2013 Os Conselheiros aprovaram por unanimidade a solicitação.

7) Assuntos Gerais

- O afastamento do Técnico de Laboratório de Física Renan Piveta para conclusão de 
Tese de Mestrado em Engenharia Elétrica na Universidade Federal de Santa Maria por 
doze meses foi analisado. O pedido do Servidor foi aprovado por unanimidade.
- O Conselheiro Luiz Delfino Albarnaz propôs realizar uma apresentação dos grupos 
que participarão do Festival Mundial do Folclore, no Campus de Caçapava do Sul / 
UNIPAMPA, dia seis de agosto de dois mil e quatorze. A proposição foi aprovada por 
unanimidade.
- O Conselheiro Marcio Martins disse que recebeu da PROGRAD a informação de que 
o Ministério da Educação e Cultura aprovou a reestruturação do Curso de Licenciatura 
para início no primeiro semestre de dois mil e quinze. 
- O Conselheiro Marco Hansen comunicou que fez solicitação na Reunião dos 
Dirigentes para que seja aprovada ajuda de custo para estudantes durante as saídas 
de campo.

DATA LINK PAUTA DELIBERAÇÃO

Ata CC - 06/2014

https://unipampa.edu.
br/cacapava/sites/cacapava/file
s/documentos/ata_006_2014_r
o_18062014.pdf

1) Redistribuição da Professora Karine Raquiel Halmenschlager
Os conselheiros votaram e aprovaram por unanimidade a redistribuição da Professora 
Karine Raquiel Halmenschlager para a Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC).
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2) O Afastamento da Professora Ângela Maria Hartmann para evento em Cajamar, Peru

A solicitação de afastamento para apresentar o trabalho: “Abrindo Espaços e Mentes 
para o Diferente na Escola”, no VII Encontro Ibero Americano de Investigação na 
Escola, de vinte a vinte cinco de julho de dois mil e quatorze, na cidade de Cajamarca – 
Peru foi referendada por unanimidade

3) Folclore Internacional A antecipação da data da apresentação de seis para quatro de agosto foi aprovada por 
unanimidade.

4) Afastamento do Professor Raul para pós –doutorado

 O afastamento do Professor Raul Oliveira Neto para o pós-doutorado através do 
Projeto CAPES/COFECUB, de primeiro de março de dois mil e quinze à trinta e um de 
janeiro de dois mil e dezesseis, em Nantes/França foi analisado e aprovado por 
unanimidade.

5) Campanha do Agasalho Os agasalhos arrecadados serão destinados aos alunos da UNIPAMPA e o que sobrar 
será doado para outras entidades.

6) A Conselheira Caroline Wagner

convidou os coordenadores dos outros cursos do Campus Caçapava para participarem 
da submissão de Projeto de Desenvolvimento Pedagógico sobre o levantamento 
estatístico do desempenho dos alunos (combate a evasão e retenção). Os interessados 
deverão procurá-la após o término da reunião. Neste projeto será pleiteado para o 
Campus um espectrofotômetro de fluorescência.

6) Assuntos Gerais

- O Conselheiro Marco Antonio Hansen falou sobre o processo de melhoria e 
asfaltamento
do acesso ao Campus
- A Conselheira Delia Montecinos de Almeida comunicou que esta chegando ao 
campus um espectrofotômetro de fluorescência através do Curso de Pós-Graduação 
em Tecnologia Mineral (PPGTM). 
- A Conselheira Aline Balladares comunicou que foram nomeados dois professores 
para o Campus, um de Matemática e o substituto de Física.
que chegarão em breve. N

DATA LINK PAUTA DELIBERAÇÃO

Ata CC - 07/2014

https://unipampa.edu.
br/cacapava/sites/cacapava/file
s/documentos/ata_007_2014_r
o_23072014.pdf

1. Assunto: Inclusões de Pauta. Inclusões aprovadas por unanimidade.
2.1 Assunto: Apreciação das Atas do Conselho de Campus: quatro, cinco e seis de dois mil e
quatorze. As três atas foram aprovadas por unanimidade sem emendas.

2.2 Assunto: Referendar aprovação de Projeto de Pesquisa. O Projeto foi referendado por unanimidade.
2.3 Assunto: Apreciação dos Relatórios de Pós-Doutorado dos professores Régis Sebben
Paranhos e Vinícius de Abreu Oliveira. Aprovados por unanimidade. 

2.4 Assunto: Solicitação de horário especial para Carolina Sampaio Marques. Favorável a concessão de horário especial para a Servidora. Aprovada com uma 
abstenção.

2.5 Assunto: Análise do Processo nº23100.001086/2014-79 O Campus de Caçapava do Sul, no momento, não tem vaga em aberto para 
Administrador.

2.6 Assunto: Solicitação de horário especial para Patrícia Poglia. Favorável a permissão de horário especial para a Técnico Administrativo. Aprovada 
com uma abstenção.

2.7 Assunto: Solicitação de horário especial para Juliana Young. Favorável a solicitação. Aprovado com uma abstenção, da Conselheira Juliana Young.
2.8 Assunto: Afastamento do Professor André Alvarenga. Aprovado por unanimidade.
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Ata CC - 07/2014

https://unipampa.edu.
br/cacapava/sites/cacapava/file
s/documentos/ata_007_2014_r
o_23072014.pdf

3. Assuntos Gerais

- A Conselheira Juliana Young requereu votação de projetos. Estes projetos obtiveram 
parecer favorável na Comissão de Extensão do Campus de Caçapava do Sul, de 
acordo com: as Atas 04 e 05/2014. Aprovados por unanimidade.
- A Professora Aline Balladares apresentou a solicitação de cedência do Professor 
Ricardo Machado Ellensohn para participar do Mestrado Acadêmico na UFSM. A 
anuência de colaboração no mestrado foi lida. A colaboração foi aprovada por 
unanimidade, desde que, o documento seja alterado trocando o termo cedência por 
colaboração, sem prejuízo da carga horária do docente no Campus de Caçapava do 
Sul – UNIPAMPA.
- O Conselheiro Luiz Delfino Albarnaz falou da necessidade de compra de carros novos 
que sejam adequados às saídas de campo. Em colaboração, o Conselheiro Márcio 
Martins recomendou relatório técnico para oficializar a demanda, com: qual impacto 
nos cursos, deterioração dos veículos e detalhamento de veículos para terrenos 
acidentados.
- O Conselheiro Márcio Martins comunicou que em dez de setembro, a CAPES vai 
realizar visita técnica no Campus de Caçapava para avaliar o PIBID e o LIFE.

DATA LINK PAUTA DELIBERAÇÃO

Ata CC - 08/2014

https://unipampa.edu.
br/cacapava/sites/cacapava/file
s/documentos/ata_008_2014_r
e_13082014.pdf

a discussão do Regimento Interno do Campus de Caçapava do Sul – UNIPAMPA

Todos os pontos foram debatidos e acrescentados ou não ao documento. As poucas 
propostas não incorporadas ao texto eram contra o Regimento Geral da UNIPAMPA, 
ou não se aplicavam ao Regimento. Os artigos 95 e 96 continuaram no texto por 
unanimidade. O Regimento Interno com as alterações aprovadas nesta reunião será 
encaminhado para todos os servidores do Campus Caçapava, e, que se necessário 
poderão fazer novas sugestões. O texto final será encaminhado para Reunião do 
Conselho de Campus para aprovação.

DATA LINK PAUTA DELIBERAÇÃO

Ata CC - 09/2014

https://unipampa.edu.
br/cacapava/sites/cacapava/file
s/documentos/ata_009_2014_r
o_20082014.pdf

1. Assunto: Inclusões de Pauta. Inclusões aprovadas por unanimidade.
2.1 Assunto: Aprovação ad referendum da renovação da Bolsa para o Professor Felipe Caron Referendada por unanimidade.
2.2 Assunto: Aprovação ad referendum da composição da Comissão que trata sobre as Normas 
para Promoção e Progressão na Classe de Professor Associado Referendado por unanimidade

2.3 Assunto: Análise dos documentos do Professor Rafhael Brum Werlang para emissão de 
Atestado de Desempenho Aprovado por unanimidade. 

2.4 Assunto: Aprovação do Relatório Final de Afastamento da Professora Luciana Arnt Abichéquer Aprovado por unanimidade. 
2.5 Permissão para o Professor Reginaldo Fabiano da Silva Afonso desenvolver atividade de 
ensino na UFPel Aprovado por unanimidade. 

2.6 Assunto: Análise do mérito do Regimento do Centro Interdisciplinar de Educação Científica e 
Tecnológica (CINEC) O mérito da proposta foi aprovado por unanimidade.

3. Assuntos Gerais

- A sugestão de formação da Comissão de Avaliação para analisar os técnicos em 
educação que estão em estágio probatório foi aprovada por unanimidade.
-  A Professora Aline Balladares comunicou que encerrou o horário das aulas, ontem. 
Hoje, a Secretaria Acadêmica iniciou a oferta das disciplinas. E, os laboratórios foram 
agendados sem sobreposição.
- Os questionários para avaliação dos Cursos de Geologia e Engenharia Sanitária e 
Ambiental pelos alunos já estam disponíveis. Estes cursos em breve serão avaliados 
pelo MEC. 
- O Conselheiro Evelton Ferreira pediu inclusão de informe sobre o GT Infra.
- O Conselheiro José Pedro Rebés Lima requereu aprovação de dois projetos de 
Pesquisa. Os projetos foram aprovados por unanimidade.
- A Conselheira Delia Del Pilar Montecinos de Almeida comunicou que: terçafeira terá 
início a seleção dos alunos para a nova turma de mestrado. 
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DATA LINK PAUTA DELIBERAÇÃO

Ata CC - 10/2014

https://unipampa.edu.
br/cacapava/sites/cacapava/file
s/documentos/ata_010_2014_r
o_03092014.pdf

1. Assunto: Inclusões de Pauta. Inclusões aprovadas por unanimidade.
2.1 Assunto: Aprovação das atas do Conselho de Campus de números: sete, oito e nove, dois mil 
e quatorze. Aprovadas por unanimidade.

2.2 Assunto: Aprovação ad referendum de Projetos de Pesquisa Referendados por unanimidade.

3. Assuntos Gerais

- Referendar a Comissão de Avaliação de Estágio Probatório dos Técnicos 
Administrativos em Educação. Referendada por unanimidade.
- A Conselheira Aline Lopes Balladares pediu aprovação do aproveitamento do 
segundo colocado no Concurso de Geologia. Aprovada por unanimidade.

DATA LINK PAUTA DELIBERAÇÃO

Ata CC - 11/2014

https://unipampa.edu.
br/cacapava/sites/cacapava/file
s/documentos/ata_011_2014_r
e_01102014.pdf

Alterações no PPC de Geofísica

Os conselheiros votaram as transformações indicadas no PPC e aprovaram com onze 
votos favoráveis e uma abstenção. No entanto, é necessário que seja verificada a 
carga horária registrada antes de encaminhar o Projeto para a Comissão Superior de 
Ensino.

DATA LINK PAUTA DELIBERAÇÃO

Ata CC - 12/2014

https://unipampa.edu.
br/cacapava/sites/cacapava/file
s/documentos/ata_012_2014_r
e_06102014.pdf

Localização da Casa do Estudante
Os conselheiros analisaram mapas, fotos, filmagem e alguns estiveram visitando a 
área. As duas propostas foram colocadas em votação sendo a primeira rejeitada e a 
segunda aprovada, por unanimidade

DATA LINK PAUTA DELIBERAÇÃO

Ata CC - 13/2014

https://unipampa.edu.
br/cacapava/sites/cacapava/file
s/documentos/ata_013_2014_r
o_22102014.pdf

1) Apreciação das Atas do Conselho de Campus nºs 010, 011 e 012/2014 As atas dez, onze e doze, dois mil e quatorze, foram aprovadas por unanimidade, sem 
emendas

2) Concessão de Horário Especial a Renan Piveta Os conselheiros aprovaram por unanimidade, a concessão de vinte horas para 
atividades de estudo para o Servidor

3) Apreciação do Relatório Semestral de Capacitação de Bruno Emílio Moraes O Relatório foi aprovado por unanimidade.

4) Abertura de Convênio com a Universidade de São Paulo
Os Conselheiros votaram e aprovaram por unanimidade a elaboração de Convênio 
Geral, entre Universidade Federal do Pampa (Unipampa) e Universidade de São Paulo 
(USP).

5) Apreciação de Convênio com a Prefeitura de Lavras do Sul
Após análise , os Conselheiros aprovaram por unanimidade, a formalização de 
Convênio “Guarda Chuva”, entre a Universidade Federal do Pampa e a Prefeitura 
Municipal de Lavras do Sul.

6) Aprovação de Curso de Pós-Graduação Lato Sensu O Parecer da Comissão Local de Ensino aprovando o Projeto foi lido. Após discuções, 
os conselheiros aprovaram por unanimidade a solicitação.
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Ata CC - 13/2014

https://unipampa.edu.
br/cacapava/sites/cacapava/file
s/documentos/ata_013_2014_r
o_22102014.pdf

7) Assuntos Gerais

- Conselheiro Márcio André Rodrigues Martins falou sobre o Regimento do Centro 
Interdisciplinar de Educação Científica e Tecnológica. Este Regimento foi encaminhado 
aos conselheiros anteriormente e feitas as retificações. Após discussão, o Regimento 
foi aprovado por unanimidade.
- O Conselheiro Luiz Delfino Teixeira Albarnaz perguntou sobre as salas de aula para o 
próximo semestre. 
-  O Professor Marco Antonio Fontoura Hansen relatou que a Direção do Campus de 
Caçapava do Sul solicitou uma reunião com a Reitora e colocou que para o próximo 
semestre não há salas de aula suficientes e na cidade não tem prédio para locar. 
- O Conselheiro Evelton Machado Ferreira comunicou que a curto prazo será 
remanejada a Bibliotéca de lugar. E, o espaço
em que esta a Bibliotéca será dividido em salas de aula e algum gabinete para 
professor. No entanto, as divisórias não existem e estam verificando alguma forma de 
adquiri-las. 
- O Conselheiro Marcio André Rodrigues Martins comunicou que vão divulgar o Curso 
de Licenciatura na Região e ofereceu-se para levar material de outros cursos nas 
visitas às escolas. 
- O Professor Marco Antonio Fontoura Hansen disse que levou em mãos para a Reitora 
a solicitação de Convênio com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS. 
Este convênio será sem custos operacionais para as partes.

DATA LINK PAUTA DELIBERAÇÃO

Ata CC - 14/2014

https://unipampa.edu.
br/cacapava/sites/cacapava/file
s/documentos/ata_014_2014_c
onselho_do_campus.pdf

1) A aprovação de abertura de perfis A aprovação de abertura de perfis foi analisada e referendada por unanimidade.

2) O afastamento para o exterior da professora Delia Del Pilar Montecinos de Almeida O afastamento para o exterior da professora Delia Del Pilar Montecinos de Almeida foi 
referendado por unanimidade.

3) Aprovação de nomeação em concurso
A nomeação do terceiro colocado no concurso da Área de Ciências Biológicas do 
Campus de Caçapava do Sul, do Edital cinquenta e dois mil e treze, foi referendada por 
unanimidade.

4) Comissão Examinadora para Fins de promoção e progressão Docente Comissão Examinadora para Fins de promoção e progressão Docente foi referendada 
por unanimidade.

5) Parecer de desempenho O professor Marco Antonio Fontoura Hansen foi considerado apto e capaz, com mérito 
para a progressão.

6) Edital das Eleições do Campus 2014

O conselheiro Evelton Machado Ferreira informou sobre a eleição para os cargos de 
coordenadores de cursos, representantes Técnicos Administrativos em Educação e 
Discentes para as comissões de curso e conselho de campus O Edital será lançado 
hoje, podendo haver alteração nas datas.

7) Informe sobre o Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduoes Sólidos Solicitou que pessoas que tenham afinidade com o assunto se candidatem para auxiliar 
o Grupo de Trabalho.

8) Planos de Ensino e Diários de Classe

A peofessora Aline Lopes Balladares solicitou a todos os professores que encerrem 
seus planos de ensino, porque não tem como lançar diário de classe e ver a evasão e 
retenção dos alunos sem estes dados. O controle de frequencia é de responsabilidade 
dos professores.

9) Informe sobre equipamentos dos laboratórios A professora Aline Lopes Balladares informou que os equipamentos dos laboratórios 
deverão ser entregues pelo professor que os retirou.

10) Aprovação do PPC da Engenharia Sanitária e Ambiental Aprovação do PPC da Engenharia Sanitária e Ambiental será discutido em reunião 
futura porque precisa passar por outras instâncias.

11) Solicitação de Abertura de Processo Disciplinar
Os conselheiros votaram e aprovaram por unanimidade a abertura de processo 
disciplinar do fato ocorrido dia doze de novembro de dois mil e quatorze. Os veículos 
ficarão liberados para os alunos a menos que a Reitoria decida em contrário.
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Ata CC - 14/2014
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onselho_do_campus.pdf

12) Assuntos Gerais

- Os conselheiros ratificaram a decisão do credenciamento dos professores com 
unanimidade;
- A ata treze do Conselho de Campus foi lida e aprovada por unanimidade, sem 
retificação;
- Foram eleitos por unanimidade: a Coordenadora Delia Del pilar Montecinos de 
Almeida e Coordenador Substituto Luís Eduardo de Souza.  Os representantes técnico 
administrativo e discente serão eleitos em eleição geral. O conselho de Campus 
ratificou a decisão por unanimidade.
- Comunicado da Comissão Superior de pesquisa: Pesquisa, ensino e extensão devem 
estar inclusos dentro da carga horária total.
- Aprovação da ata treze dois mil e quatorze do Conselho de Campus doi aprovada por 
unanimidade, sem emendas.

DATA LINK PAUTA DELIBERAÇÃO

Ata CC - 15/2014

https://unipampa.edu.
br/cacapava/sites/cacapava/file
s/documentos/ata_015_2014_c
onselho_do_campus.pdf

1) Apreciação da Ata n° 01412014, do Conselho de Campus Apreciação da Ata n° 01412014, do Conselho de Campus que foi aprovada por 
unanimidade, com a correção no nome do discente: Jorge Luís Gineites Daronco Filho. 

2) A Reestruturação de espaço físico

O Engenheiro André Lubeck fez o laudo sobre a estrutura da Biblioteca , endossando 
as alterações sugeridas, que foi lido pela Professora Atine Balladares. As alterações no 
espaço físico do Campus de Caçapava do Sul - UNIPAMPA foram aprovadas por 
unanimidade.

3)Assuntos Gerais

- A Professora Aline Balladares informou que o Processo Disciplinar foi encaminhado e 
atualmente esta na Consultoria Jurídica.
- O Conselheiro Raul Neto informou que irá proferir palestra na Associação Profissional 
Sul-Brasileira de Geólogos -PSG, dia dezenove de dezembro do corrente ano, em 
Porto Alegre e convidou os colegas para assistir.
- A Solicitação do Técnico Administrativo em Educação Marcelo Lusa para participar do 
Curso de Ca pacitação "Sedimentologia e icnologia de los sistemas petroleros no 
convencionales de la cuenca Neuquina, Los Molles-Lajas Yvaca Muerta -Quintuco", foi 
aprovada por unanimidade. 
- Os Conselheiros aprovaram por unanimidade o Acordo de Cooperação entre a 
Universidade Federal do Pampa e o Centre Interntional D'Études Supérieures en 
Sciences Agronomiques SupAgro.
- O conselheiro Luiz Delfino Albarnaz falou sobre o reconhecimento e avaliação pelo 
Ministério da Educação e Cultura (MEC), do Curso de Geologia.

DATA LINK PAUTA DELIBERAÇÃO

Ata CC - 01/2015

https://unipampa.edu.
br/cacapava/sites/cacapava/file
s/documentos/ata_001_2015_c
onselho_do_campus.pdf

1) Aprovação da Ata 015/2014 Os conselheiros analisaram a Ata quinze dois mil e quatorze e aprovaram na integra, 
por unanimidade. 

2) Aprovação ad referendum de projetos de pesquisa
Os projetos de pesquisa foram referendados por unanimidade, conforme parecer 
favorável da Comissão Local de Pesquisa contido nas atas onze e doze dois mil e 
quatorze, para registro na Pró-Reitoria de Pesquisa

3) Aprovação ad referendum de projetos de extensão Os projetos de extensão foram referendados por unanimidade

4) Redistribuição do Professor Mário Tomas Rosales para UFOPA

O Conselho decidiu por unanimidade a aprovação da Remoção. E, solicitaram a 
correção do equivoco da Pró-Reitora de Gestão de Pessoas da UFOPA, que na página 
vinte dois, refere-se a Universidade de Lotação do servidor como "Universidade 
Federal de Santa Maria".

5) Renovação de afastamentos parciais dos servidores: Carolina Sampaio Marques, Juliana 
Young, Luiz Evandro Garcia da Silva e Patrícia Dalmaso Poglia Todas as solicitações foram aprovadas por unanimidade.

6) Aprovação ad referendum da composição das bancas examinadoras para concursos do Edital 
257/2014 Esta solicitação foi referendada por unanimidade.

7) Informe sobre questionamento dos discentes no CONSUNI A Professora Aline Lopes Balladares leu o Memorando cento e oito, do Gabinete da 
Reitoria, em resposta as solicitações dos discentes do Campus de Caçapava do Sul. 
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Ata CC - 01/2015
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Assuntos Gerais

- O Resultado da Eleição para o Campus de Caçapava do Sul/unipampa, foi 
homologado por unanimidade, conforme resultado apresentado pela Comissão Local 
de Concursos. 
- Os Conseleheiros aprovaram por unanimidade o uso da sala que será designada à 
Comissão do Curso de Geofísica para esta finalidade. 

DATA LINK PAUTA DELIBERAÇÃO

Ata CC - 02/2015

https://unipampa.edu.
br/cacapava/sites/cacapava/file
s/documentos/ata_002_2015_c
onselho_de_campus.pdf

1) Apreciação e aprovação do Regimento do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências 
(PPGEEC), Mestrado Acadêmico O Regimento foi votado e aprovado por unanimidade pelos conselheiros.

2) Apreciação e aprovação do Termo aditivo ao Termo de Cooperação Ampla com a Universidade 
Porto / Portugal. 

Tanto, o Termo Aditivo ao Termo de Cooperação Ampla com a Universidade do Porto 
em Portugal, bem como, o Acordo de Cooperação com a Universidade de AVEIRO 
foram aprovados por unanimidade. 

3) Informes da Direção do Campus de Caçapava do Sul
O Professor Marco Antonio Fontoura Hansen informou que o Campus foi beneficiado 
na política de gestão de banco de professores da Unipampa, com mais seis 
professores efetivos. 

DATA LINK PAUTA DELIBERAÇÃO

Ata CC - 03/2015

https://unipampa.edu.
br/cacapava/sites/cacapava/file
s/documentos/ata_003_2015_c
onselho_de_campus.pdf

1) Aprovação das Atas 001 e 002/2015 As atas 001 e 002/2015 foram aprovadas por unanimidade, sem emendas.

2)Aprovação "ad referendum" de abertura de perfis / Matemática
a nomeação do terceiro colocado no concurso da Área de Matemática do Edital 
240/2013, para ocupar a vaga do Professor Daniel da Silva Silveira foi referendado por 
unanimidade.

3) Aprovação "ad referendum" de abertura de perfis / Engenharia Civil o perfil e os pesos das prova para o Concurso de Engenharia Civil foram referendados 
por unanimidade

4) Aprovação do Relatório Final de estágio pós-doutoral do Prof. Régis Sebben Paranhos

5) A aprovação do Relatório Final de estágio pós-doutoral do Prof. Vinícius de Abreu Oliveira Os Conselheiros analisaram os documentos e aprovaram por unanimidade o 
encaminhamento do Atestado de apto.

6) Aprovação "ad referendum" de Projetos de: Ensino, Extensão e Pesquisa

7) Concessão de horário especial para a Servidora Zilamar Teixeira de Carvalho Ferreira

a solicitação de horário especial de estudo, de até vinte horas semanais, pela servidora 
Zilamar Teixeira de Carvalho Ferreira para realizar atividades como aluna especial, no 
Mestrado em Letras, da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), durante o ano 
de 2015, foi aprovada por unanimidade.

8) Remoção do Professor Daniel Etcheverry do Campus São Borja. Conselho decidiu que será encaminhado para a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoal 
(PROGESP), um memorando solicitando uma Nota Técnica esclarecendo o caso. 

9) Apreciação do Processo de Redistribuição da Professora Érika Vanessa de Lima Silva para a 
Universidade Federal de Alagoas Este item foi retirado de pauta. 

10) Aprovação "ad referendum" de Concursado de Matemática

a solicitação de nomeação do terceiro colocado no Concurso da Área de Matemática 
do Campus de Caçapava do Sul, Vitor Balestro Dias da Silva foi referendada por 
unanimidade. Devido a necessidade de rápido provimento do cargo, caso o terceiro 
colocado não assumir, deverá ser chamado imediatamente o quarto colocado. 

11) Aprovação "ad referendum" de abertura de processo de redistribuição
Como o concurso não obteve candidatos e o currículo da servidora atende plenamente 
as necessidades do Campus, os conselheiros referendaram por unanimidade o pedido 
de redistribuição. 

12) Afastamento do Professor Régis Sebben Paranhos para Polônia A solicitação de afastamento foi aprovada por unanimidade.

13) Aprovação "ad referendum" de afastamento do Professor Régis Sebben Paranhos para 
Turquia

O afastamento do Professor Régis Sebben Paranhos para participar do 24th 
International Mining Congress and Exhibition of Turkey, para apresentar o trabalho: 
"Gravity concentration and sensor-based sorting to value recycled aggregates", de doze 
à vinte de abril de dois mil e quinze, na cidade de Antalya, na Turquia,foi aprovado por 
unanimidade.
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Ata CC - 03/2015

https://unipampa.edu.
br/cacapava/sites/cacapava/file
s/documentos/ata_003_2015_c
onselho_de_campus.pdf

14) Assuntos Gerais

- O Relatório Semestral de afastamento para pós-gradução do Professor Rafhael Brum 
Werlang foi analisado pelos conselheiros. O Relatório do Orientador e o Histórico 
Escolar foram lidos. O Relatório foi aprovado por unanimidade e será emitido um 
atestado do Conselho de Campus que seguirá para a Pró-Reitoria de Planejamento.
- O afastamento do Professor Felipe Guadagnin , para Missão de Campo a fim de 
aquisição de dados estruturais referentes ao Projeto de Pesquisa Restauração 
Estrutural Bacia do São Francisco, de nove a vinte de fevereiro de dois mil e quinze, na 
Universidade de Brasília, no Distrito Federal, foi referendado por unanimidade.

DATA LINK PAUTA DELIBERAÇÃO

Ata CC - 04/2015

https://unipampa.edu.
br/cacapava/sites/cacapava/file
s/documentos/ata_004_2015_c
onselho_de_campus.pdf

Aprovação do Relatório de Gestão do Campus de Caçapava do Sul - UNIPAMAPA, ano de dois 
mil e quatorze. Os conselheiros analisaram o relatório e aprovaram por unanimidade.

DATA LINK PAUTA DELIBERAÇÃO

Ata CC - 05/2015

https://unipampa.edu.
br/cacapava/sites/cacapava/file
s/documentos/ata_005_2015_c
onselho_de_campus.pdf

1) Aprovação das Atas n°003 e 004/2015, do Conselho de Campus As atas das duas reuniões anteriores que haviam sido encaminhadas por e-mail para 
correção foram votadas e aprovadas por unanimidade, sem emendas. 

2) Referendar o afastamento do Professor André Martins Alvarenga para Cabo Verde
O afastamento do Professor André Martins Alvarenga para Missão de Estudos, de oito 
de julho à doze de agosto de dois mil e quinze, na cidade de Praia, em Cabo Verde, foi 
referendado por unanimidade.

3) Informe sobre o conteúdo do Memorando n° 13/2015, da PROGESP Este acerto será realizado através das coordenações acadêmicas dos dois campi. Esta 
decisão foi aprovada pela maioria, com um voto contrário e uma abstenção.

4) Referendar aprovação da nomeação do 2° colocado no concurso da Área de Ensino de 
Ciências

A nomeação do candidato Paulo Henrique dos Santos Sartóri, segundo colocado no 
concurso da Área de Ensino de Ciências (Edital 257/2014) foi referendada por 
unanimidade.

5) Apreciação de apoio a proposta de instauração de redes de colégios universitários/Campus de 
Caçapava do Sul

O Conselho de Campus apoia a iniciativa do projeto de formação de redes por 
unanimidade. 

6) A Indicação de coordenação pró-tempore para o Centro Interdisciplinar de Educação Científica 
e TecnológicafClnECT

Os Conselheiros acataram a sugestão da Comissão de Curso e aprovaram por 
unanimidade o nome do Coordenador pró-termpore Marcello Ferreira e a Professora 
Caroline Wagner para Vice-Coodenadora. O prazo será de noventa dias prorrogáveis 
por mais noventa

7) Análise sobre comissão para saída de campo
A Comissão de Estruturação para Saídas de Campo foi formada pelos seguintes 
servidores: Angela Cristina Bertoi Heck, Sissa Kumaira, Carolina Sampaio Marques, 
Lenon Melo Ilha, Vicente Guilherme Lopes, Vinicius Matté e coordenadores de cursos.

8) O Registro para uso dos microscópios petrográficos 

Devido, os microscópios serem equipamentos sensíveis, os discentes somente 
poderão fazer uso dos mesmos com acompanhamento de servidores. A sala trezentos 
e dois será destinada para a microscopia. E, será elaborado um registro relativo ao uso 
dos microscópios e um check list.

9) Assuntos Gerais

- O Conselheiro José Rafael Bordin solicitou aprovação de projetos de pesquisa e os 
projetos foram aprovados por unanimidade.
- A Comissão Permanente de Progressão Docente (CPPD) será formada por 
professores indicados pela Coordenação Acadêmica. 

DATA LINK PAUTA DELIBERAÇÃO

Ata CC - 06/2015

https://unipampa.edu.
br/cacapava/sites/cacapava/file
s/documentos/ata_006_2015_c
onselho_do_campus.pdf

Aprovação de proposta de implantação de rede de colégios universitários/Campus de Caçapava 
do Sul e alterações no PPC do Curso de Licenciatura em Ciências Exatas. Ambas solicitações foram aprovadas com unanimidade.
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DATA LINK PAUTA DELIBERAÇÃO

Ata CC - 08/2015

https://unipampa.edu.
br/cacapava/sites/cacapava/file
s/documentos/ata_008_2015_c
onselho_do_campus.pdf

1) votação da ata n°007/2015 do Conselho de Campus Procedeu-se, a votação da ata n°007/2015 do Conselho de Campus de Caçapava do 
Sul que foi aprovada por unanimidade sem ressalvas.

2) apreciar o afastamento do país do professor Felipe Guadagnin
A solicitação de afastamento do Professor Felipe Guadagnin para realizar curso, de 
vinte nove de setembro a dois de outubro de dois mil e quinze, na cidade de Gõxc 
ttingen na Alemanha, foi aprovado por unanimidade.

3) apreciar alteração "ad referendum", na data do afastamento do professor André Martins 
Alvarenga

o prazo para o afastamento do Professor André Martins Alvarenga para Cabo Verde foi 
alterado de oito de julho à doze de agosto, para dez de julho à quinze de agosto de 
dois mil e quinze. Esta alteração é necessária para adequar a o itinerário

4) informe da Coordenação Acadêmica

A Conselheira Aline Balladares sugeriu que a próxima reunião ordinária do Conselho 
de Campus, prevista para dia vinte dois, seja antecipada para quinze de julho devido 
ao periodo de férias que poderá influir no quórum. Os conselheiros aprovaram por 
unanimidade a alteração de data. 

5) apreciação de projetos de pesquisa

Os projetos: "Determinação da estrutura da crosta e manto superior sob a Região Sul 
do Brasil, a partir do método Sismológico Função de Receptor", coordenado pelo 
professor Marcus Vinicius Aparecido Gomes de Lima e "Estudos Magnetotelúrico do 
Sistema Rift Recôncavo -Tucano-Jatobá, no Domínio Tectônico Sul da Província 
Borborema, NE do Brasil, coordenado pela professora Andrea Cristina Matos, foram 
referendados por unanimidade.

6) Assuntos Gerais

- A Conselheira Luciana Amt Abchéquer pediu a aprovação da alteração de carga 
horária da Disciplina Complementar de Graduação do Curso Superior de Tecnologia 
em Mineração, Agregados para a Construção Civil, de trinta para quarenta e cinco 
horas. Esta solicitação foi aprovada por unanimidade. 
- O credenciamento do Professor Vicente Guilherme Lopes como professor 
permanente do Mestrado em Tecnologia Mineral foi discutido e aprovado por 
unanimidade
- O Professor Marco Antonio Fontoura Hansen apresentou o Projeto do Serviço 
Geológico do Brasil (CPRM), de uma Litoteca para Caçapava do Sul. Os conselheiros 
votaram a proposta e aprovaram por unanimidade.

DATA LINK PAUTA DELIBERAÇÃO

Ata - 009-2015

https://unipampa.edu.
br/cacapava/sites/cacapava/file
s/documentos/ata_n_09_2015.
pdf

1) Os Perfis para as vagas de professor efetivo Os Perfis para as vagas de professor efetivo nas áreas de, Geociências e Química 
Orgânica foram referendados por unanimidade. 

2) Projetos de Extensão 

Os seguintes Projetos de Extensão foram referendados por unanimidade: Planó 
Institucional de Cultura-Ações Caçapava do Sul, sob a coordenação do Professor 
Ricardo Ellensohn e Museu Virtual Geológico do Pampa, sob a coordenação da 
Professora Cristiane Gomes, juntamente com as alterações nas equipes executoras, 
dos projetos Estratégias de Educação Ambiental por meio da atuação da Comissão 
Local de Coleta Seletiva Solidária do Campus de Caçapava do Sul e Comitê Mirin da 
Bacia Hidrográfica - Etapa Lavras do Sul, coordenados pela Técnica Administrativa 
Juliana Young.

3) A solicitação de horário especial de estudos pela Servidora Daniela Tolfo Esta solicitação foi aprovada por unanimidade.

4) A solicitação de ' afastamento para qualificação da Servidora Katiucia Pletskaitz
O afastamento com ônus limitado, por vinte quatro meses, a contar de vinte um de 
setembro de dois mil e quinze, para cursar o Mestrado em Educação na Universidade 
Federal de Santa Maria /UFSM, foi votado e aprovado por unanimidade.

5) O pedido de renovação do afastamento parcial da Servidora Juliana Young

O pedido de renovação do afastamento parcial da Servidora Juliana Young de vinte 
horas da carga horária semanal durante o segundo semestre de dois mil e quinze, para 
dar continuidade às disciplinas necessárias ao atendimento dos créditos exigidos no 
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da Universidade Federal de Santa 
Maria, foi ratificado por unanimidade.

6) O afastamento do Professor Régis Sebben Paranhos
O afastamento do Professor Régis Sebben Paranhos para participar do XXVI Encontro 
Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa, em Poços de Caldas, 
Minas Gerais, foi aprovado por maioria dos votos, com duas abstenções. 
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Ata - 009-2015
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br/cacapava/sites/cacapava/file
s/documentos/ata_n_09_2015.
pdf

7) O relatório semestral, do Professor Raul Oliveira Neto

O relatório semestral, do Professor Raul Oliveira Neto, referente a primeira metade dos 
trabalhos desenvolvidos durante o afastamento para pós doutorado, que esta sendo 
realizado no Laboratoire Granulats et Procédés d'Élaboration des Matériaux (GPEM), 
/FSTTAR - Nantes- França, foi aprovado por unanimidade)

8) O Relatório Semestral de afastamento para pós-graduação do professor Rafhael Brum Werlang foi apreciado e aprovado por unanimidade.
9) A aprovação ad referendum dos perfis de vagas para professores substitutos Estes perfís foram referendados por unanimidade.
11) O afatamento para o Uruguai dos professores José Pedro Rebés Lima, Maximilian Fries e 
Marco Antônio Hansen O pedido de afastamento foi aprovado por unanimidade.

Assuntos Gerais

- a solicitação de horário especial para o Técnico Administrativo Adriano Bratkowski foi 
avaliada. A solicitação foi aprovada por unanimidade. 
- O afastamento para participação em Eventos no Exterior solicitado pelo professor 
José Rafael Bordin foi discutido. E, os conselheiros aprovaram por unanimidade a 
participação do professor no Workshop on Water at the Interface between Biotogy, 
Chemistry, Physics and Materiais Sciences, em Trieste, Friuli-Venezia Giulia, Itália, de 
de quatro a onze de outubro de dois mil e quinze.
- O resultado da eleição para representante discente do Programa de Pós-Graduação 
em Tecnologia Mineral - PPGTM foi acatado. A eleição do aluno Rodrigo Marques 
Machado como representante discente na Comissão Coordenadora e no Conselho do 
referido curso foi homologada por unanimidade.
- o Conselho homologou por unanimidade, a indicação do Professor Ítalo Gonçalves 
como Coordenador Substituto do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia Mineral 
PPGTM.

DATA LINK PAUTA DELIBERAÇÃO

Ata CC - 11/2015

https://unipampa.edu.
br/cacapava/sites/cacapava/file
s/documentos/ata_011_2015_c
onselho_do_campus.pdf

1) aprovação "ad referendum", de alteração de data do afastamento de Katiúcia Pletskaitz
a solicitação de alteração do período de afastamento da servidora Katiúcia Pletiskaitz 
com inicio em oito de outubro de dois mil e quinze até seis de outubro de dois mil e 
dezesete foi referendada por unanimidade.

2)aprovação "ad referendum", de nomeação de professor de Libras
A solicitação de nomeação da candidata Cássia Michele Virginio da Silva aprovada em 
concurso da Unipampa (Edital 172/2014), para a vaga da Professora Erika Vanessa 
Lima foi referendada por unanimidade.

3)aprovação "ad referendum", de Projeto de Ensino O Projeto de Ensino "Coleção Ciências do Pampa", coordenado pelo professor Vicente 
Lopes foi referendado por unanimidade. 

4)aprovação "ad referendum", de antecipação de retorno do professor Raul Oliveira Neto
o pedido de retificação da portaria de afastamento do país do Professor Raul Oliveira 
Neto antecipando o término do Pós-Doutorado em um mês foi referendado por 
unanimidade. 

5)solicitação de apreciação e assinatura de participação da Servidora Carolina Sampaio Marques 
no Inter-University Sustainable Development Research Programme

o pedido de autorização para participar, no primeiro semestre de dois mil e dezeseis, 
do Programa Inter¬Universitário sobre desenvolvimento Sustentável, orgazizado pelo 
Professor Walter Leal da Manchester Metropotitan University em parceria com diversas 
universidades foi aprovado por unanimidade.

6)apreciação da indicação do Professor Felipe Guadagnin como membro do Núcleo Docente 
Estruturante do Curso de de Geologia

o Conselho de Campus aprovou por unanimidade a solicitação de indicação do 
Professor Felipe Guadagnin para integrar o Núcleo Docente e Estruturante e a 
retificação da Portaria que designa os representantes do NDE. 

7)confirmação de Código de Vagas para Técnicos Administrativos em Educação os conselheiros aprovaram por unanimidade, a confirmação de cinco Códigos de vagas 
de Técnico Administrativo em Educação para o Campus de Caçapava do Sul

8)aprovação de abertura de turma, no Caçapava do Sul, do Mestrado Profissional em, Ensino de 
Ciências, aprovado em parceria com o Campus Bagé

Os conselheiros aprovaram por unanimidade, o funcionamento de uma turma com doze 
alunos para dois mil e dezesete

9)Proposta de Mestrado Acadêmico Interdisciplinar O Regimento do Programa de Pós-Graduação em Ciências Aplicadas à Terra foi 
aprovado por unanimidade.

10)Assuntos Gerais

- O Conselheiro Márcio André Rodrigues Martis requereu a prorrogação por mais três 
meses da Coordenação do Centro Interdisciplinar de Educação Científica e 
Tecnológica. 
- . A Conselheira Leila Maria Saldanha Dias pediu informação com relação as diárias 
para os Técnicos Administrativos em saída de campo.
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DATA LINK PAUTA DELIBERAÇÃO

Ata CC - 12/2015

https://unipampa.edu.
br/cacapava/sites/cacapava/file
s/documentos/ata_012_2015_c
onselho_do_campus.pdf

1) Comissões da CPPD ambas comissões foram aprovadas por unanimidade.

2) Informe da Coordenação Acadêmica a Conselheira Atine Lopes Bailadares comunicou que o período letivo especial de 
verão será ofertado de quatro de janeiro a vinte de fevereiro de dois mil e dezesseis. 

3)Assuntos Gerais

a) Respostas aos memorandos números 200 e 209/2015 do Campus de Caçapava do 
Sul-UNIPAMPA - Após discussão ficou para decidirem na próxima reunião do Conselho 
de Campus. 
b) Parecer sobre Projetos de Pesquisa - Os projetos intitulados "Investigação 
Geotécnica e Geoambiental Auxiliada por Métodos Geolisicos", coordenado pelo 
Professor José Waldomiro Rojas e "Equipamento Base para Pesquisas no Programa 
de Pós-Graduação em Tecnologia Mineral (PPGTM)", coordenado pela Professora 
Delia dei Pilar Montecinos de Almeida obteviveram parecer favorável sem ressálvas na 
Comissão de Pesquisa e foram aprovados por unanimidade pelo Conselho de Campus.
c) Carga Patrimonial - a Conselheira Luciana Abchéquer questionou a forma como é 
atribuída a carga patrimonial e sugeriu mudanças.
d) Levantamento ambiental do Laboratório de Geociências - O Conselheiro Felipe 
Guadagnin falou sobre o licenciamento ambiental do Laboratório de Geociências que 
não esta pronto. Disse que esta licença ou isenção é item solicitado em projeto. 
e) Atas - O Professor Marco Antonio Fontoura Hansen comunicou que as atas dos 
cursos e comissões precisam ser publicizadas on line. 
f) Audiência Pública. O Professor Marco Antonio Fontoura Hansen convidou a todos 
para audiência pública, dia sete de dezembro do ano-em curso, as quinze horas, para 
tratar dos dez anos de implantação da Universidade Federal do Pampa - UNIPAMPA.

DATA LINK PAUTA DELIBERAÇÃO
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1) Apreciação das atas do Conselho de Campus, 008, 009, 010, 011 e 012/2015
As atas oito, nove, dez, onze, doze e treze dois mil e quinze foram aprovadas por 
unanimidade. No entanto, as atas onze e treze dois mil e quinze serão encaminhadas 
por e-mail para que os conselheiros façam as correções que acharem necessárias. 

2) Referendar abertura de Processo Seletivo Simplificado para substituição da Professora Andrea 
Cristina Lima de Matos

a solicitação de abertura de Processo Seletivo Simplificado para a substituição da 
professora Andrea Cristina Lima de Matos que encontra-se em licença saúde e após 
parto entrará em licença maternidade foi referendada por unanimidade.

3)Solicitação de horário especial de estudo para Mariana Ribeiro Santiago Solicitação de horário especial de estudo para Mariana Ribeiro Santiago foi analisada e 
aprovada por unanimidade. 

4) Redistribuição da Técnica Administrativa Franciele Pissinin Denardini
Os conselheiros aprovaram por unanimidade a redistribuição da Servidora Franciele 
Pissinin Denardini para o Instituto Federal Catarinense de Balneário Camburiú desde 
que venha outro servidor para o Campus.

.)Apreciação pelo Conselho de Campus de indicação para Coordenação Acadêmica e 
Administrativa Após apreciação o Conselho de Campus aprovou a nova formação por unanimidade.

6)Apreciação da proposta de Regimento do NDE do CSTM Após, as dúvidas sanadas, o Regimento foi aprovado por unanimidade.

7)Assuntos Gerais

a) O Conselheiro Stener Camargo de Oliveira pediu informações sobre as obras do 
Campus Caçapava e espaço de estudos para os discentes. 
b) O Conselheiro José Waldomiro Rojas falou da importancia de um laboratório de 
Engenharia Sanitária e Ambiental já que o curso será avaliado em breve pelo Ministério 
da Educação. 
c) A Conselheira Aline Lopes Balladares apresentou a formação da Comissão Local de 
Biblioteca. Esta Comissão foi aprovada por unanimidade. 
d) O Professor Marco Antonio Fontoura Hansen agradeceu o apoio das integrantes do 
Campus de Caçapava do Sul durante sua administração.

DATA LINK PAUTA DELIBERAÇÃO
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1) calendário de reuniões
As reuniões ordinárias do Conselho de Campus serão nas penultimas quartasfeiras de 
cada mês, sem obrigatoriedade de convocação quando não houver pauta. Esta decisão 
foi acordada por unanimidade.

2) abertura de eleição para o Conselho de Campus Foi discutida; A Eleição para os cargos de representantes: discentes (anual) e docentes 
(que está sem suplentes), deverá ocorrer em breve para empossar na próxima reunião.

3) aprovações “ad referendum”

Foram referendadas por unanimidade: 
a) O afastamento do país do Professor José Rafael Bordin para participar do U.S. 
Brazil Young Physicists Forum, de dez a quinze de março de dois mil e dezesseis , 
para os Estados Unidos da América.
b)  O Relatório Final da Primeira edição do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em 
Educação Científica e Tecnológica.
c) A utilização da vaga do perfil de Química Orgânica para o perfil de Química 
Inorgânica e assim será efetivada a nomeação da segunda colocada no concurso 
anterior, Melina de Azevedo Mello.
d) composição das Bancas: Engenharia. Titulares: Mateus Guimarães da Silva 
(unipampa/Caçapava); Tiago Rafael Gregory, (unipampa/Caçapava). Suplentes: 
Mariana Ribeiro Santiago (unipampa/Caçapava), Rafael Matias Feltrin 
(unipampa/Caçapava) Geofísica. Titulares: Felipe Guadagnin, Marcus Vinicius 
Aparecido Gomes de Lima e Éverton Frigo. Suplentes: Ricardo Machado Ellensohn e 
Alexandre Bonatto. Geociências Edital 287/2015. Titulares: Cristiane Heredia Gomes, 
Luiz Delfino Teixeira Albarnaz e José Pedro Rebés Lima. Suplentes: Luís Eduardo de 
Souza e Aline Lopez Balladares.
e) Aprovação de Projetos e Relatórios de Extensão conforme segue:
 - Estratégias de educação ambiental por meio da atuação da comissão local de coleta 
seletiva solidária do campus Caçapava do Sul, sob a coordenação de Juliana Young;
 - Folclore e tradição sul rio-grandense, sob a coordenação de Doris de Souza Santana; 
 - Poesia: a arte da declamação, sob a coordenação de Doris de Souza Santana;
 - Utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) nas diferentes ações 
do projeto institucional de Novos Talentos do Campus de Caçapava do Sul, sob a 
coordenação de Maria Lucia Pozzatti Flôres;
 - Capacitação geológica dos moradores da região das Minas do Camaquã, Caçapava 
do Sul, sob a coordenação de Vinicius Matté;
 - Feira de Ciências: Difundindo Ciência e Tecnologia na Região da Campanha – 
Caçapava do Sul (RS), sob a coordenação de Aline Lopes Balladares;
 - Da Utopia a Realidade, um curso para Formação de Educadores Ambientais/etapa 
Bagé, sob a coordenação de Juliana Young;
 - Experimentação no Ensino de Ciências, sob a coordenação de Mara Elisângela 
Jappe Goi.
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3) aprovações “ad referendum”

e) Continuação...
Da mesma forma, ficam aprovados os seguintes relatórios de Projetos de Extensão:
 - Comitê Mirim de Bacia Hidrográfica – Etapa Lavras do Sul, sob a coordenação de 
Juliana
Young;
 - Experimentação e uso de jogos lúdicos no Ensino de Ciências, sob a coordenação
de Mara Elisângela Jappe Goi;
 - Utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) nas diferentes ações 
do projeto institucional de Novos Talentos do Campus de Caçapava do Sul, sob a 
coordenação de Maria Lucia Pozzatti Flôres;
 - Xadrez no Campus, sob a coordenação de Tierre Batista Migliorin;
 - Capacitação geológica dos profissionais de turismo da região das Minas do Camaquã 
e Guaritas, Caçapava do Sul, sob a coordenação de Vinicius Matté;
 - Conhecimento e uso de ervas aromáticas, especiarias e plantas medicinais em 
Caçapava do Sul, RS, sob a coordenação de Zilda Baratto Vendrame;
 - Desenvolvimento de políticas visando a minimização de impactos ambientais 
ocasionados por olarias na cidade de Caçapava do Sul – RS, sob a coordenação de 
Pedro Daniel da Cunha Kemerich.

 Também, as alterações no projeto de extensão Feira de Ciências:
 - Difundindo Ciência e Tecnologia na Região da Campanha – Caçapava do Sul (RS), 
sob a coordenação de Aline Lopes Balladares.
 - Folclore e tradição sul riograndense e Poesia: a arte da declamação, sob a 
coordenação de Doris de Souza Santana.
f) Aprovação de Projetos de Pesquisa, como segue:
 - Desenvolvimento teórico-metodológico e aplicação de estratégias pedagógicas para 
o ensino experimental em ciências, atividade experimental problematizada (AEP), sob a 
Coordenação de André Luís Silva da Silva;
 - Programa de monitoramento de vibrações e sobrepressão acústica geradas por 
desmonte de rochas por explosivos, sob a Coordenação de Luis Eduardo de Souza;
 - Análise da Efetividade das reuniões dos comitês de gerenciamento de bacia 
hidrográfica do RS, sob Coordenação de Juliana Young;
 - Implementação de estudos in silico: desenvolvimento de novas drogas para reversão 
do efeito inibitório de organofosforados em colinesterases e Dinâmica de feixes 
carregados em aceleradores de laser a plasma, sob Coordenação de Alexandre 
Bonatto;
 - Modelo de apoio à decisão para implantação de centrais de reciclagem de resíduos 
da construção e demolição, sob Coordenação de Raul Oliveira Neto;
 - Formação inicial de professores na perspectiva da abordagem de temas, sob 
Coordenação de Sandra Hunsche;
 - Periodicidades decadais e bidecadais em dados de temperatura no Estado do Rio 
Grande do Sul, sob a Coordenação de Everton Frigo;
 - Diagnóstico do Gerenciamento de Resíduos de Pneus em Borracharias na Cidade de 
Caçapava do Sul – RS , sob Coordenação de Pedro Daniel da Cunha Kemerich;
 - Modelagem estrutural e estratigráfica de uma porção da Bacia do Camaquã, sob 
Coordenação de Felipe Guadagnin
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3) aprovações “ad referendum”

g) Aprovação de Projetos e Relatórios de Ensino propostos, conforme segue:
 - Curso Básico de Modelagem Geológica e de Contaminação, sob Coordenação de 
Luciana Arnt Abichéquer;
 - Projeto de monitoria para as componentes de Química Geral e Orgânica, sob 
Coordenação de Ricardo Machado Ellensohn;
 - Monitoria de Petrologia, Mineralogia e Mapeamento geológico, sob Coordenação de 
Vinícius Matté;
 - Projeto de Monitoria em Cálculo I, sob Coordenação de Maria Lúcia Pozzatti Flôres;
 - Monitoria ao ensino de componentes curriculares no tema da gestão ambiental no 
CSTM, sob Coordenação de Raul Oliveira Neto;
 - Monitoria de Cinética e Cálculo de Reatores, sob Coordenação de Mateus 
Guimarães da Silva;
 - Monitoria em Cálculo com ênfase no curso de tecnologias, sob Coordenação de 
Vitalino Cesca Filho;
 - Projeto de Monitoria nas CCs Geologia Estrutural para os Cursos de Geofísica e 
Tecnologia em Mineração e Geoquímica de Alta temperatura para curso de Geologia.
 
 Da mesma forma, ficam aprovados os seguintes relatórios de Projetos de Ensino:
 - Mapeamento e Modelagem Geológica Digital, sob Coordenação de Felipe 
Guadagnin;
 - Curso de Modelamento Geológico e de Contaminação, sob Coordenação de Luciana 
Arnt Abichéquer;
 - Atendimento e monitoria das componentes curriculares de avaliação de depósitos e 
desmontes de rochas, sob Coordenação de Luís Eduardo de Souza;
 - Monitoria de Petrologia, Mineralogia e Mapeamento Geológico, sob Coordenação de 
Vinicius Matté; Monitoria de Física, Ciclo Final, sob Coordenação de Vinicius de Abreu 
Oliveira
h) o perfil e os pesos das provas que comporão o Processo Seletivo Simplificado, 
conforme segue:
 - Área: Ensino de Ciências. Requisitos: Licenciatura em Física ou Licenciatura Química 
ou Licenciatura Matemática ou Licenciatura Biologia ou Licenciatura Plena em Ciências 
ou Licenciatura em Ciências da Natureza e Mestrado em: Educação ou Educação em 
Ciências ou Educação Cientifica e Tecnológica ou Ensino de Química ou Ensino de 
Física ou Educação Matemática ou Ensino de Matemática ou na área de Ensino de 
Ciências. Peso da Prova Didática: 6; a) Planejamento de uma aula: 3; b) Domínio do 
tema sorteado: 4; c) Capacidade de comunicação: 2; d) Postura pedagógica: 1; e) 
Pesos da Entrevista: 4; f) A capacidade do candidato de refletir sobre a própria 
formação escolar e acadêmica:3; g) As experiências e expectativas profissionais: 3; h) 
A capacidade de formular uma proposta envolvendo atividades de Ensino: 4.

4) apreciação do relatório final do estágio de pós doutorado do Professor Raul Oliveira Neto
O relatório final do  afastamento para pós-doutorado do professor Raul Oliveira Neto, 
no Institut Francais Des Sciences Et Technologies Des Transports, De Lámenagement 
Et Des Reseaux – IFSTTAR, Nantes na França, foi aprovado por unanimidade.

5) apreciação do Relatório Semestral de afastamento para pós-graduação do Professor Rafhael 
Brum Werlang

o Relatório Semestral do afastamento para doutorado do professor Rafhael Brum 
Werlang foi aprovado por unanimidade.

6) apreciação de horário especial de estudos para os Servidores: Carolina Sampaio Marques, 
Daniela de Rosso Tolfo, Juliana Young, Meise Pricila de Paiva, Luiz Evandro Garcia da Silva e 
Patrícia Dalmaso Poglia

Estes servidores solicitaram renovação do afastamento parcial para continuação do 
mestrado ou doutorado. Foi levantada a questão da necessidade destes servidores 
terem que apresentar um plano de compensação de horas. Após longa discussão, o 
conselho decidiu que as solicitações terão que ser analisadas conforme nova resolução 
aprovada recentemente no Consuni, sobre o assunto (Plano de qualificação dos TAES 
e CIS). Enquanto isso, os servidores estão autorizados a se afastarem para frequentar 
as aulas e exercer outras tarefas inerentes aos cursos. Como o Plano de Qualificação 
determina o afastamento apenas para os Técnicos Administrativos em Educação, as 
docentes deverão pactuar com as chefias.

7) regimento do Campus/ Comissão
Foi aprovada a nova Comissão para continuar com a elaboração do Regimento Interno 
do Campus de Caçapava do Sul composta pelos professores: Aline Lopes Balladares, 
Ricardo Machado Ellensohn e o Técnico Administrativo Guilherme Pacheco Casa Nova

8) regimento dos laboratórios
Professora Aline salientou que até o momento recebeu o regimento de três 
laboratórios, faltando do restante. Ficou combinado que os regimentos dos laboratórios 
deverão ser entregues anterior a próxima reunião.
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9) confecção de mapas de risco dos laboratórios

O Conselheiro Ricardo Ellensohn solicitou ao Curso de Engenharia que faça o mapa de 
risco de todos os laboratórios. Seu pedido foi aceito e o professor Pedro Kemerich 
ficará responsável por esta tarefa juntamente com os alunos no segundo semestre de 
dois mil e dezesseis.

10) definição dos espaços de microscopia e Laboratório de Física Ficou para outra reunião a discussão sobre se os laboratórios de Microscopia e 
Geociências continuam juntos. Também, a discussão sobre o Laboratório de Física.

11) recomposição do GT Infra
Foi aprovada a nova formação do GT Infra, com a Técnica Administrativa Carolina 
Marques e os professores: Marcio André Rodrigues Martins, Felipe Guadagnin e Régis 
Sebben Paranhos.

12) revisão da planilha de compras
Foram dados esclarecimentos sobre mudanças na planilha de acompanhamento de 
compras, que agora possui uma nova aba para "Equipamentos de laboratório de uso 
comum".

13) alteração na sala 108

O Coordenador Acadêmico respondeu a solicitação recebida para adequação do
Laboratório 108. As bancadas serão retiradas. A colocação de ar condicionado e a
confecção de rede lógica dependerão de dotação orçamentária. Os gabinetes para
professores do Laboratório não serão realizados por não ter espaço físico disponível. 

14) Informes da Reitoria e Reunião dos Dirigentes

A Diretora Aline Lopes Balladares relatou os assuntos tratados na reunião com o Pró - 
Reitor Adjunto de Obras José Waldomiro Rojas. Comunicou que a direção reuniu o 
histórico de pedidos sobre obras do Campus e enviou à Pró-reitoria de Planejamento. 
Relatou ainda que, a Unipampa irá receber oito milhões para obras e a Pró-Reitoria de 
Planejamento terá que eleger prioridades. A princípio as prioridades serão obras já 
iniciadas. A situação da falta de espaço físico do nosso campus é crítica podendo não 
abrir vagas para novos alunos do SISU, no primeiro semestre de 2017. Há previsão do 
prédio de química ficar pronto até dezembro deste ano. Se isto ocorrer, resolverá 
provisoriamente a questão. Também relatou sobre a reunião de dirigentes ocorrida esta 
semana. O tema principal foi o corte no orçamento, que ficou bem aquém do 
necessário sendo preciso cortar gastos. As diárias e demais custos com 
deslocamentos de convocações serão pagos por quem convocar

15) Assuntos Gerais

- O Plano de Bacia do Camaquã foi estudado e será feita uma proposta nova para 
apresentar na votação sobre o enquadramento dos corpos d´água.
 - O curso de Geofísica solicitou a criação de um novo Laboratório para o controle e 
cuidado de seus equipamentos. O mesmo não irá necessitar de um novo espaço físico, 
ficará na sala onde atualmente são guardados os equipamentos, mas deve ser criado 
principalmente para a regulamentação do uso e empréstimo de equipamentos. Este 
pedido será votado na próxima reunião, pois o Professor Everton Frigo deverá enviar 
mais informações sobre como será estruturado este laboratório.
- As Comissões Examinadoras dos concursos para professores efetivos do campus, 
dispostos no Edital 043/2016 foram apresentadas para apreciação. Para o perfil de 
Química Inorgânica, os titulares são: Ricardo Ellensohn, Fernando Jungues e Roberta 
Cargnelutti; suplentes: André Luís da Silva e Julieta Saldanha de Oliveira. Para o perfil 
de Geociências os titulares são: Delia Del Pilar Montecinos de Almeida, Tiago Rafael 
Gregory e Viter Magalhães Pinto; suplentes: André Weissheimer de Borba e Felipe 
Guadagnin. Os conselheiros analisaram as formações das bancas e aprovaram 
unanimemente.

DATA LINK PAUTA DELIBERAÇÃO
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apreciação do Relatório de Gestão /2015, do Campus de Caçapava do Sul / UNIPAMPA

O Relatório de Gestão do Campus de Caçapava do Sul referente ao ano de dois mil e 
quinze foi discutido. Algumas informações com relação aos dados foram retificadas e a 
última versão será encaminhada aos conselheiros, amanhã. No entanto, O Relatório de 
Gestão/2015 foi aprovado por unanimidade.
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1) apreciação das atas nos 001 e 002/2016 do Conselho de Campus As atas de março e abril de dois mil e dezesseis foram aprovadas por unanimidade.
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2) referendar Portaria do NDE do Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária

 A solicitação, ad referendum, da Portaria do Núcleo Docente Estruturante do Curso de 
Engenharia Ambiental e Sanitária foi referendada por unanimidade. A composição foi a 
seguinte: Thiago Henrique Lugokenski; Pedro Daniel Kemerich; José Rafael Bordin; 
Cristiane Heredia Gomes; Moisés Razeira; Ricardo Machado Ellensohn; Vicente 
Guilherme Lopes e Mariana Ribeiro Santiago.

 3) apreciação do Núcleo Docente e Estruturante do Curso Superior de Tecnologia em Mineração

A nova constituição do Núcleo Docente Estruturante do Curso Superior de Tecnologia 
em Mineração foi submetida à apreciação do Conselho de Campus e aprovada por 
unanimidade. Os professores são: Daniela de Rosso Tolfo; Anelise Marlene Schimidt; 
Luiz Delfino Teixeira Albornoz; Luís Eduardo de Souza; Régis Sebben Paranhos; Raul 
Oliveira Neto; Meise Pricila de Paiva (secretária) e Luciana Arnt Abichéquer (membro 
honorário durante a coordenação do curso), Presidente.

4) apreciação do afastamento do país do Professor Marcus Vinicius Gomes de Lima

O afastamento do Professor Marcus Vinicius Aparecido Gomes de Lima para participar 
da IASPEI Regional Assembly Latin-Latin American and Caribbean Seismological 
Commission (LACSC), na Cidade de San Jose, na Costa Rica, de dezoito a vinte seis 
de junho de dois mil e dezesseis, foi aprovado 

5) apreciação de inclusão de pré-requisitos para a disciplina de Planejamento e Gestão Ambiental 
do CSTM

A disciplina de Planejamento e Gestão Arnbiental, do Curso superior de Tecnologia em 
Mineração, recebeu como pré-requisitos: Métodos de Explotação e Depósitos Minerais. 
Esta alteração foi aprovada por unanimidade.

 6) análise da nova edição do projeto do Curso de Pós graduação Lato Sensu em Educação 
Científica e Tecnológica

A nova edição do projeto do Curso de Pós graduação Lato Sensu em Educação 
Científica e Tecnológica foi analisada e aprovada por unanimidade.  Este projeto já 
passou em reunião do Curso da Licenciatura em Ciências Exatas no dia quatro de maio 
de dois mil e dezesseis e na Comissão Local de Ensino no dia cinco de maio do 
corrente ano. Este curso foi reestruturado e melhorado para essa nova edição, 
conforme o projeto encaminhado previamente para os Conselheiros. As verbas para 
manutenção do Curso virá da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, já 
que as verbas do Campus são para as graduações.

7) informes Reitoria (orçamento)

 a Professora Aline Balladares colocou o Conselho a par de algumas situações como: o 
Campus ainda não recebeu nada do Financeiro; os terceirizados voltaram a receber em 
dia; a Direção do Campus foi convocada à Bagé para fazer os cortes no orçamento de 
custeio porque de investimento ainda não chegou; Um dos cortes será na diminuição 
dos terceirizados e o Campus já trabalha com o mínimo possível; as saídas de campo 
acabaram de serem liberadas. O Campus não sabe quanto de combustível tem para 
usar precisa saber primeiro para depois deliberar sobre as viagens. As diárias foram 
divididas de acordo com a planilha apresentada. Os técnicos administrativos ficaram 
com duas diárias por técnico, direção com dez e o restante será rateado pelos cursos.

8) Assuntos Gerais:

a) a Semana Acadêmica Integrada do Campus de Caçapava do Sul será de sete a 
quatorze de novembro de dois mil e dezesseis. Esta sendo elaborado projeto para 
angariar fundos junto ao CNPQ e uma carta de apoio para anexar ao projeto em nome 
do Conselho de Campus. O Coordenador da ação será o • Professor José Rafael 
Bordin;
 b) a solicitação para a Assessoria de Relações Institucionais de prorrogação do 
Convênio com a companhia a Midland Valley Exploration Ltda foi referendada por 
unanimidade. As licenças do Software MOVE são utilizadas em atividades de ensino e 
pesquisa, principalmente pelos cursos de Geologia e Geofísica;
 c) a Professora Aline Balladares informou que será aberta chamada para eleição de 
representante discente para o Conselho de Campus, Coordenações de Cursos e 
Comissões Locais de Ensino Pesquisa e Extensão;
 d) o PPC da Licenciatura em Ciências Exatas foi alterado por unanimidade; Os 
seguintes aspectos foram atualizados: criação dos Colégios Universitários (CUNI) em 
caráter piloto, com ingresso específico; das cem vagas de ingresso discente, já 
aprovadas, sessenta serão de ingresso exclusivo pelos Colégios Universitários; 
anexado documento específico sobre a criação e regulação dos Colégios 
Universitários, que integrará o PPC; atualizada Matriz Curricular do primeiro e segundo 
semestre do curso, com vigência a partir do primeiro semestre de dois mil e dezessete.
 e) a Conselheira Carolina Marques comunicou que a FEPAM advertiu o Campus sobre 
a destinação do esgoto. O Conselho decidiu que será formado um Grupo de trabalho 
partindo do Curso de Engenharia Sanitária e Ambiental juntamente com pessoas de 
outros cursos que entendam sobre o tema e fazer estudo sobre a situação.
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1) ad referendum

a) os projetos de pesquisa a seguir foram referendados por unanimidade: "Estudos 
toxicológicos relacionados a metais presentes em rejeitos de áreas de mineração em 
modelos de Drosophila melanogaster", coordenado pela professora Caroline Wagner; 
"Investigação da exposição crónica ao metilmercúrio sobre parâmetros de 
neurotoxicidade em Drosophila melanogaster", coordenado pela professora Cristiane 
Lenz Dalla Corte e "Estudo computacional de Nanopartículas e'Moléculas Auto-
montantes" coordenado pelo professor José Rafael Bordin;
b) os projetos de extensão foram referendados por' unanimidade, conforme segue: 
"Teremim, da construção à prático", sob a coordenação de Vinicius de Oliveira e 
"LIBRAS a suas mãos", sob a coordenação da professora Cássia Michele da Silva; 
c) Também, foram referendados por unanimidade, os projetos de ensino: "A teoria na 
prática: ciclo de palestras sobre mineração e meio ambiente", coordenado pelo 
professor Régis Sebben Paranhos; "Monitoria de Física, Ciclo Final", coordenado pelo 
professor Alexandre Bonatto; "Mapeamento e Modelagem Geológica Digital", sob 
coordenação do professor Felipe Guadagnin; e, "Desenvolvimento de experimentos 
alternativos com materiais recicláveis ou de baixo custo para o ensino de Operações 
Unitárias, Mecânica de Fluídos, Cinética e Cálculo de Reatares", coordenado pelo 
professor Mateus Guimarães da Silva.

2 )Pareceres analíticos de redistribuição

a)  o parecer analítico sobre o pedido de redistribuição por permuta da servidora Maria 
Denise Ricalde de Souza, da Universidade Federal de Santa Maria e Ivani Soares, da 
Universidade Federal do Pampa foi lido. O pedido obteve parecer desfavorável devido 
ao perfil apresentado e a códigos de vagas indisponíveis no Campus;
b) O Parecer Analítico sobre o pedido de redistribuição da servidora, Mini de Oliveira 
Vatcarenghi, para a Universidade Federal de Rio Grande/FURG, foi favorável. A 
redistribuição da servidora esta condicionada a disponibilização de um código de vaga 
para o Campus de Caçapava do Sul pela Universidade Federal de Rio Grande. Os dois 
pareceres foram referendados por unanimidade.

3) apreciação de relatório parcial de afastamento de Rafhael Brum Werlang
Os documentos enviados pelo servidor foram analisados. A emissão de atestado sobre 
o desempenho do servidor afastado, Rafhael Brum Werlang, para a Pró-Reitoria de 
Planejamento, Desenvolvimento e Avaliação foi aprovado por unanimidade.

4) apreciação de relatório parcial de afastamento de Katiúcia Pletiskaitz O Relatório Semestral de Capacitação da Servidora Katiúcia Pletiskaitz foi aprovado 
por unanimidade.

5) resultado da Chamada n° 01/2016-Comissão Eleitoral Local

A Ata com o resultado da escolha da representação discente nas comissões de cursos, 
comissões locais de: Ensino, Pesquisa e Extensão e no Conselho de Campus, foi lida. 
O Conselho de Campus ratificou, por unanimidade, o resultado da Chamada n° 
01/2016.

6) Comissões de Avaliação de Estágio Probatório Docente e Técnica;

As comissões a seguir foram aprovadas por unanimidade:
a) Comissão Técnica: Renata Vivian de Miranda, Guilherme Pacheco Casa Nova e 
Jorge Eduardo Machado;
b) Comissão Docente: Julio Cesar Mendes Soares, Zilda Vendrame e Maria Lucia 
Pozzatti Freges.

7) Recomposição da Comissão Eleitoral Local

A Comissão Eleitoral Local (CEL) teve os novos integrantes aprovados por 
unanimidade. A nova composição é a seguinte: Marcus Aparecido Gomes de Lima 
(Representante Docente); Juliana Young (Representante dos Técnicos Administrativos 
em Administração); e, Marcos Vinicius da Silva Ferreira (Representante Discente).

8) apreciação e votação do Regimento do NDE de Licenciatura em Ciências Exatas.

Apreciação e votação do Regimento do NDE da Licenciatura em Ciências Exatas foi 
discutida. A Ata da Comissão de Curso e o Regimento foram encaminhados aos 
Conselheiros anteriormente. O Regimento do Núcleo Docente e Estruturante do Curso 
de Licenciatura em Ciências Exatas foi aprovado por unanimidade.

9) apreciação e votação do pedido de participação das docentes: Maria Lúcia Pozzati Flores, 
Sandra Hunsche e Caroline Wagner, com a definição do quantitativo de horas a serem dedicadas 
para o Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências -Caçapava do Sul-Bagé

A solicitação de credenciamento dos docentes: André Luis Silva da Silva (colaborador), 
Maria Lucia Pozzatti Flôres (colaboradora), Sandra Hunsche (titular) e Caroline Wagner 
(colaboradora), no Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências, Caçapava do 
Sul/Bagé foi aprovada por unanimidade. Estes docentes ficarão vinculados ao 
programa com dez  horas de dedicação.
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10) conflito de competências entre TAE x Docente Esta pauta foi adiada para a próxima reunião pois o solicitante não estará presente na 
reunião de hoje. 

11) informações do Regimento do Campus

Os Conselheiros decidiram que as contribuições para o Regimento sejam 
encaminhadas até a próxima quarta-feira. O Regimento compilado deverá retornar em 
reunião do Conselho de Campus, talvez havendo uma reunião extraordinária para 
apreciação.

12) Assuntos Gerais: 

A Ata n0003/2016 do Conselho de Campus foi colocada em discussão e aprovada por 
unanimidade. O Relatório de prestação de contas sobre a evolução do Convênio e 
projeto com a Dagoberto Barcelos foi lido. A solicitação de renovação do Convênio 
número quatro, dois mil e treze, entre a Universidade Federal do Pampa e a Empresa 
Dagoberto Barcellos, foi aprovada por unanimidade. O Conselheiro Felipe Guadagnin 
solicitou a realocação dos TAE entre os laboratórios de Geologia, Mineralogia e 
Microscopia. Os técnicos responsáveis pelos laboratórios ficaram os seguintes: 
Marcelo Lusa e Lenon Melo Ilha (Laboratório de Geociências), Juliana Young 
(Laboratório de Mineralogia) e Sissa Kumaira (Laboratório Microscopia). O Pró- Reitor 
Adjunto José Waldomiro Jimenez Rojas relatou a situação das obras do Campus 
Caçapava. Falou sobre licenciamento ambiental. Colocou o LATRAM e a Subestação 
como prioridade para o ano que vem e o Laboratório de Química juntamente com a 
Cantina para este ano. O Conselheiro Everton Frigo relatou que não houve candidato a 
representação discente para o Curso de Geofísica. Questionou se a Comissão do 
Curso poderia indicar um discente. O Conselho de Campus autorizou que seja 
referendado na Comissão de Curso a indicação do discente.
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1) Ata da reunião anterior A Ata quatro de dois mil e dezesseis do Conselho do Campus de Caçapava do Sul foi 
aprovada por unanimidada

2) Aprovações "ad referendum" das Comissões de Extensão e Pesquisa

Os projetos de extensão propostos, conforme segue: "Educação Empreendedora", sob 
a coordenação de Renata Miranda; "4a Mostra Cultural Farroupilha", sob a 
coordenação de Zilamar Teixeira de Carvalho Ferreira e "Jogando Xadrez no Campus 
e nas Escolas", sob a coordenação de Paulo Henrique dos Santos Sartori, foram 
referendados por unanimidade. Também, os projetos de pesquisa intitulados: 
"Formulação Dinâmica para Modelos Elásticos e Aplicações", coordenado pela 
professora Daniela de Posso Tolfo e "Reconhecimento de indicadores Prospectivos de 
Depósitos minerais na Região Centro -Sul do Rio Grande do Sul", coordenado pela 
professora Cristiane Heredia Gomes.

3)Conflito de competências: TAE x Docentes

A solicitação do Conselheiro Régis Sebben Paranhos como representante docente foi 
discutida. O Conselheiro comentou a respeito da burocracia que encontra para fazer 
uma solicitação de uma saída de campo, por exemplo. Falou que na Comissão do 
Conselho Curador os Técnicos Administrativos fazem a parte burocrática. E, 
questionou porque aqui no Campus não acontece o mesmo. A Conselheira Carolina 
Marques disse que o solicitante é responsável pela solicitação e pelos trâmites 
necessários. Os técnicos podem dar suporte, mas cada um tem suas atividades. 
Sugeriu que seja solicitado bolsista para ajudar os cursos. O Técnico Administrativo 
Nerval Vieira esclareceu que o solicitante ao delegar suas tarefas a outras pessoas não 
o isenta da responsabilidade. E, as tarefas burocráticas fazem parte das atividades de 
todos os servidores. A Professora Atine Lopes Balladares sugeriu que todos pensem 
em formas para achar soluções. Estas sugestões para melhorar o sistema devem ser 
encaminhadas para os setores competentes e que nos casos citados, são atividades 
de responsabilidade dos docentes solicitantes. Quanto as atas nas reuniões das 
Comissões de Curso, falará com os servidores da Secretaria Acadêmica para ver a 
possibilidade de um Técnico auxiliar com as atas.

4) Análise do Regimento Interno do Campus A discussão do Regimento Interno do Campus ficou postergada para reunião 
específica.
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5)Assuntos Gerais

 a) A Bibliotecária Marindia Porto Nunes solicitou que seja respeitada a obrigatoriedade 
da apresentação de documento oficial por docentes, técnicos administrativos e 
discentes, na retirada de livros e outros materiais da biblioteca.
 b) a vaga ociosa com a saída do professor Alexandre Bonatto será preenchida através 
de remoção. Houveram três candidatos sendo o que mais se adequa às necessidades 
do Campus mantendo o mesmo perfil foi Igor Antonio Cancela Melnik, do Campus de 
Alegrete. Os Conselheiros votaram e aprovaram por maioria dos votos com duas 
abstenções. As abstenções foram dos conselheiros: Felipe Guadagnin e Aharon 
Saldanha. O Conselheiro Felipe Guadagnin justificou seu voto em função de não ter 
tido acesso ao Memorial Descritivo;
 c) o Conselheiro Márcio André Rodrigues Martins pediu para referendar a escolha dos 
componentes do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Licenciatura em Ciências 
Exatas. Os professores: Ângela Maria Hartmann, André Luís Silva da Silva e Mara 
Elisangela Jappe Goi. O requerimento foi referendado por unanimidade.
 d) o Conselheiro Felipe Guadagnin solicitou a retirada de pauta do Regimento do 
Núcleo Docente Estruturante do Curso de Geologia. A Senhora Presidente marcou 
reunião extraordinária para examinar o Regimento Interno do Campus na próxima 
quarta-feira.
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Análise do Regimento Interno do Campus.

O texto do Regimento Interno do Campus havia sido encaminhado anteriormente aos 
cianselheiros. A professora Atine Balladares sugeriu que os artigos sejam analisados, 
um por um, e já fiquem aprovados. A Senhora Presidente iniciou a leitura dos artigos. 
No artigo primeiro, a palavra "baixada" foi substituída por "estabelecida". Os artigos 
segundo e terceiro foram aprovados sem modificações. O artigo quarto foi suprimido e 
será colocado um parágrafo único no artigo primeiro, com o seguinte teor: "Constituem 
as atividades do Campus o ensino de graduação e de pós graduação, a pesquisa, a 
extensão e a gestão". O inciso terceiro, do artigo terceiro, teve seu texto alterado com o 
seguinte acréscimo: "e a gestão participativa e democrática". Devido a supressão do 
artigo quarto, o artigo quinto passa a ser o quarto e assim sucessivamente. Este artigo 
será examinado posteriormente quando houver uma visão mais ampla sobre o assunto. 
O artigo quinto sofreu modificação trocando o texto de "O Campus é Gerido por um 
Conselho e por uma Equipe Diretiva", para "a estrutura administrativa do Compus é 
formada pelo Conselho do Compus e uma equipe diretiva. Os artigos foram 
examinados até o artigo oitavo. O restante dos artigos ficarão como prépauta para a 
próxima reunião ordinária do Conselho de Campus.
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1) referendar aprovação de Projetos de Pesquisas

O projeto de pesquisa "Correlação de Dados GeológicoGeofísicos para a Redução de 
Custos no Processo de Modelagem Geológica", coordenado pelo professor José Rafael 
Bordin, submetido ao Edital 01/2016 da Secretaria de Desenvolvimento e Tecnologia 
do Rio Grande do Sul, foi referendado.

2) discutir carga patrimonial

O Técnico Administrativo em Educação, Marcelo Lusa, diz-se preocupado porque 
consta em sua responsabilidade vários equipamentos do laboratório que são de uso 
comum. Comentou que estes equipamentos foram registrados em sua carga 
patrimonial sem sua ciência. Assim, como a situação de Marcelo, o mesmo ocorre com 
outras pessoas no Campus. A preocupação é com relação ao controle e possível 
sumiço do bem. As cargas patrimoniais são uma preocupação da direção, mas ainda 
não foi encontrado uma forma de solucionar. Apesar do processo de inventário ser 
mais claro este ano, ainda tem falhas. Será feita uma solicitação em nome do Conselho 
de Campus ao Setor de Patrimônio para verificar a possibilidade de carga 
compartilhada.

3) apreciação do afastamento da TAE, Juliana Young

O afastamento da Técnica Administrativa Juliana Young, com ônus limitado, para 
realização de pesquisa e elaboração de tese do Curso de pós-graduação, em nível de 
Doutorado, no período de primeiro de fevereiro de dois mil e dezessete à trinta e um de 
agosto de dois mil e dezoito foi aprovado por unanimidade.
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4) referendar o perfil do Processo Seletivo Simplificado em Engenharia Civil

O perfil e os pesos das provas que comporão o Processo Seletivo Simplificado é 
conforme segue: Área, Engenharia Civil. Graduação em Engenharia Civil ou 
Graduação em Engenharia Civil e Especialização ou Mestrado ou Doutorado. Peso da 
prova prática, seis. a) planejamento de uma aula, dois; b) domínio do tema sorteado, 
quatro; c) capacidade de comunicação, dois; d) postura pedagógica, dois. Pesos das 
entrevistas . Quatro. a) capacidade do candidato de refletir sobre a própria formação 
escolar e acadêmica, dois; b) as experiências e expectativas profissionais, dois; c) a 
capacidade de formular uma proposta envolvendo atividades de Ensino, seis. O ad 
referendum do Perfil para Engenharia Civil obteve a anuência de todos.

5) análise do Programa Conexões Universidade-Escola.

O Conselheiro Márcio André Rodrigues Martins solicitou a alteração no nome do 
Programa passando de "Colégios Universitários", para "Programa Conexões 
Universidade Escola" e, os espaços nas ' escolas públicas que se tornarem parceiras 
do Programa, sendo denominados "Unidades de Graduação". A alteração das 
nomenclaturas foi aprovada por maioria dos votos, com uma abstenção, do 
Conselheiro Felipe Guadagnin

6) a análise Acordo de Cooperação UNIPAMPA/SEDUC

Foi apresentada pelo Conselheiro Márcio André Rodrigues Martins. Ela prevê, como 
objetivo, "conjugar esforços visando o desenvolvimento e o mútuo assessoramento 
entre a UNIPAMPA e a SECRETARIA, com vistas à implantação de Unidades de 
Graduação, previstas no Programa Conexões Universidade-Escola da UNIPAMPA, 
destinada a atender a demanda de formação inicial e continuada de professores de 
ciências e matemática para a educação básica, em atendimento ao Projeto Pedagógico 
do Curso - PPC do Curso de Ciências Exatas - Licenciatura da UNIPAMPA". A minuta 
também foi aprovado por maioria dos votos com uma abstenção do Professor Felipe 
Guadagnin.

7) homologação da eleição para coordenadores do PPGTM

A eleição para coordenador e coordenador substituto do Programa de Pós Graduação 
em Tecnologia Mineral - PPGTM foi homologada pelo Conselho de Campus. Conforme 
a Ata n 0 005/2016 do Conselho do Curso e a aprovação "ad referendum", da 
Comissão Local de Ensino, o Professor Luís Eduardo de Souza foi eleito como 
Coordenador e o Professor Régis Sebben Paranhos, Coordenador Substituto do 
Programa de Pós Graduação em Tecnologia Mineral - PPGTM.

8) continuação da análise do Regimento Interno do Campus Este item foi retirado de pauta ficando para ser analisado em reunião futura.

9) Assuntos Gerais:

O descredenciamento de professores do Programa de Pós Graduação em Tecnologia 
Mineral - PPGTM foi apreciado pelo Conselho. Os seguintes descredenciamentos 
foram homologados por unanimidade: Jair Koppe, João Felipe Coimbra Costa Leite, 
Afonso Emidio de Vasconcelos Lopes e Everton Frigo.
A emissão de parecer fundamentando as decisões do Conselho de Campus será 
necessário nas ocasiões em que o Conselho julgar i mprescindível.
O afastamento do Professor Mario Rosales para o Exterior, juntamente com a 
solicitação do Conselheiro Felipe Guadagnin, sobre o fluxo das solicitações ficaram 
para serem apreciados na próxima reunião ordinária do Conselho de Campus.
Ficou marcada uma reunião extraordinária para o dia vinte sete de outubro do corrente 
ano, para discutir a alteração no PPC do Curso de Ciências Exatas.

DATA LINK PAUTA DELIBERAÇÃO

Ata CC - 08/2016

https://unipampa.edu.
br/cacapava/sites/cacapava/file
s/documentos/ata_08_2016_co
nselho_de_campus.pdf

PPC - Ciências Exatas - Licenciatura

O Conselheiro Marcio André Rodrigues Martins explicou as alterações que serão feitas 
no Projeto Político-Pedagógico do Curso de Licenciatura em Ciências Exatas. O 
Conselheiro Ricardo Machado Ellensohn leu o Parecer favorável da Comissão Local de 
Ensino a respeito de tais transformações. O Conselho do Campus apreciou o Parecer 
da Comissão Local de Ensino, as modificações no Projeto Político-Pedagógico e o 
documento integrado "Conexões", onde consta o parte financeira e de pessoal 
necessária para o funcionamento do Curso. Em seguida, o Projeto Político -Pedagógico 
doCurso de Ciências Exatas, com as devidas alterações e, também o documento 
Conexões-Escola, foram aprovados por unanimidade.
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Análise do Regimento Interno do Campus.

a) a apreciação do Regimento não deveria ocorrer nesta reunião devido ao pouco 
tempo restante
b) as datas das reuniões extraordinárias relativas a discussão do Regimento deveriam ser alteradas
c) as reuniões ficaram marcadas para as quatorze horas, nas quartas-feiras, dias: 
dezesseis e trinta de novembro e sete de dezembro do corrente ano
d) a reunião ordinária do mês de novembro será dia vinte três
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1) Atas do Conselho de Campus.

As atas do Conselho de Campus de números: sete, oito e nove de dois mil e dezesseis 
foram aprovadas por maioria dos votos, obtendo três abstenções de Conselheiros 
Felipe Guadagnin, Patrícia Ferreira e Régis Paranhos, que não estiveram presentes na 
reunião ou não leram

2) Homologação da Eleição do Edital 01/2016.

A homologação do Pleito realizado conforme Edital 01/2016, para a Representação 
Docente e Técnicos Administrativo em Educação, no Conselho de Campus e 
Comissões (Ensino, Extensão, Pesquisa e cursos), foi aprovada por unanimidade, 
conforme resultado apresentado pela Comissão Eleitoral Local.

3) Membros CPPD e Conselho Editorial.

A indicação do Professor Osmar Francisco Giuliani como suplente no Conselho 
Editorial da UNIPAMPA foi referendada por unanimidade. Essa indicação foi para vaga 
não preenchida para docente no Edital 02/2016. Também, foi referendada, a indicação 
dos docentes: Tiago Gregory (Titular) e Delia Dei Pilar Montecinos de Almeida 
(Suplente) para participar da Comissão Permanente de Pessoal Docente suprindo 
vagas do Edital 04/2016.

4) Aprovação "ad referendum" : de Projetos de Pesquisa, Nomeação, afastamento do país do 
Professor Marcus Vinicius Gomes de Lima, e retirada provisória do Programa Conexões - Escola 
em sua vinculação ao PPC do Curso de Ciências Exatas.

a) Os projetos de pesquisa a seguir foram referendados por unanimidade: "Formação 
Dinâmica Para Modelos Elásticos e Aplicações", coordenado pela professora Daniela 
de Rosso Tolfo; "Reconhecimento de Indicadores Prospectivos de Depósitos Minerais 
na Região Centro-Sul do Rio Grande do Sul", coordenado pela professora Cristiane 
Heredia Gomes; "Geoturismo e Interpretação do Patrimônio Natural da Campanha 
Gaúcha com um Novo Aporte ao Desenvolvimento Regional Sustentável", coordenado 
pelo professor Felipe Guadagnin; " Diagnóstico e Otimização de Operações Unitárias 
para Estabelecimento de um Planejamento de Lavra e Beneficiamento Sustentável no 
Ambito de um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) - ISSO .14.00_1", coordenado pelo 
professor Luís Eduardo de Souza; "Aplicações das Bases de Grõbner"„ coordenado 
pelo professor Vitalino Cesca Filho; e "Formação Continuada de Professores de 
Ciência da Natureza", coordenado pela professora Mara Elisângela Jappe Goi.
b) a nomeação do segundo colocado no concurso da Área de Química Inorgânica do 
Campus de Caçapava do Sul do Edital 043/2016, foi referendada poro unanimidade. 
Esta nomeação ocupará uma das vagas recebidas pelo Campus através do' 
Memo/GVR 06/2015.
c) o afastamento do Professor Marcus Vinicius Aparecido Gomes de Lima , para o 
Reino Unido foi referendado por unanimidade. O período que compreende o 
afastamento será de dezessete de janeiro a dezessete de março de dois mil e 
dezessete. O afastamento será para visita de estudos na University of Aberdeen, no 
Reino Unido.
d) as alterações na Matriz Curricular aprovadas para o Programa Conexões 
Universidade-Escola foi retirada do PPC do Curso de Ciências Exatas. Assim, o PPC 
do Curso de Ciências Exatas volta a versão original aprovada pelo CONSUNI. Esta 
alteração foi referendada por unanimidade.

5) Mestrado em Ciências Aplicadas a Terra. 
A sala de aula trezentos e três foi cedida para o Projeto de Mestrado em Ciências 
Aplicadas a Terra para ser utilizada nos horários em que não tiver aula. Esta 
deliberação foi aprovada por unanimidade.

6) Perfil para professor substituto do Professor Raul Oliveira Neto. O Perfil para o substituto do professor Raul Oliveira Neto foi discutido e será mantido o 
mesmo perfil. Esta decisão foi aprovada por unanimidade.
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7) Regimento do NDE do Curso de Geologia. O Regimento do Núcleo Docente e Estruturante do Curso de Geologia após alterações 
foi aprovado por unanimidade.

8) Deliberação sobre fluxos de solicitações.
A Direção do Campus irá encaminhar uma solicitação para que o Guri e o SIE sejam 
aperfeiçoados a fim de melhorar os fluxos e facilitar ao usuário alimentar informações 
sem ter que fazer tantas repetições.

9) Assuntos Gerais

O afastamento do Professor Mario Jesus Tomas Rosalespara participar do "Vil 
Congresso Uruguayo de Geologia", em Montevideo, Uruguai, foi referendado por 
unanimidade. O período de afastamento é de quinze a vinte dois de novembro de dois 
mil e dezesseis.
A Professora Aline Balladares comunicou que a obra da Cantina deverá ficar pronta até 
dez de janeiro de dois mil e dezessete. A Subestação nova será licitada. O acesso à 
Cantina terá um aditivo. Abrirá licitação no início do ano que vem para o LATRAM. O 
Prédio Acadêmico esta na justiça. Obras novas não tem previsão.
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1) Atas do Conselho de Campus. As atas do Conselho de Campus, de números: cinco, seis e dez dois mil e dezesseis 
foram aprovadas na integra e por unanimidade.

2) Aprovações ad referendum

a) A Comissão Examinadora referente a vaga do Processo Seletivo Simplificado, do 
Edital n°303/2016, foi referendada por unanimidade, como segue: Professores 
Titulares, Mariana Ribeiro Santiago, Vicente Guilherme Lopes e Rafael Matias Feltrin. 
Professores Suplentes,Mateus Guimarães da Silva e Thiago Lugokensky;
 b) Os Projetos de Ensinoe os Relatórios abaixo relacionados foram referendados por 
unanimidade. Pojetos: Mapeamento e Modelagem Geológica Digital, coordenador 
Felipe Guadagnin; Monitoria da Disciplina de Libras, coordenadora Cássia Michele da 
Silva; Comunicação e Acolhida do Curso de Ciências Exatas, Coordenadora Ângela 
Maria Hartmann; A Teoria na Prática, ciclo de palestras sobre minaração e meio 
ambiente, coordenador Regis Sebben Paranhos; Mapeamento e Modelagem Geológica 
Digital, coordenador Felipe Guadagnin; Desenvolvimento de experimentos alternativos 
com materiais recicláveis ou de baixo custo para o ensino de Operações Unitárias, 
Mecânica de Fluídos, Cinética e Cálculo de Reatores, coordenador Mateus Guimarães 
da Silva; Mais leitura para TODOS, coordenadora Cristiane Herédia Gomes. Relatórios: 
Projeto de Monitoria nas CCs Geologia Estrutural para os Cursos de Geofísica e 
Tecnologia em Mineração e Geoquimica de AltaTemperatura para o Curso de 
Geologia, coordenador Tiago Rafael Gregory.
c) Os Projetos de Extensão listados a seguir foram referendados por todos, conforme 
parecer emitido pela Comissão Local de Extensão: Estratégias de Educação Ambiental 
para o Fortalecimento da Coleta Seletiva, sob a coordenação de Rafaela Rios; Museu 
Itinerante Caçapavano, sob a coordenação de Renata Vivian de Miranda; Apoio ao 
Planejamento e Execução da Ação de Extensão - Geo.Dia, sob coordenação de 
Patrícia Dalmaso Poglia e Rede SACCI-Pampa: Salas de Aulas Conectadas pela 
Criação e Invenção, sob coordenação de Márcio André Rodrigues Martins. Também, 
fica aprovada a homologação dos pedidos de alteração nos projetos: A Robótica 
Educativa como ferramenta interdisciplinar no processo de ensino e aprendizagem de 
conhecimentos científicos, sob a coordenação de Márcio André Rodrigues Martins; 
Museu Virtual Geológico do Pampa, sob a coordenação de Cristiane Heredia Gomes e 
Feira de Ciências-Difundindo Ciência e Tecnologia na Região da Campanha-Caçapava 
do Sul (RS), sob a coordenação de Aline Lopes Balladares
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2) Aprovações ad referendum
d) Os Projetos de Pesquisa foram referendados por unanimidade, como segue: Estudo 
Geoquímico de impacto Ambiental em Solos e Sedimentos em Área de Mineradora de 
Calcário, coordenadora Anelise Marlene Schimidt; Investigação de Lineamentos 
Magnéticos no Rio Grande do Sul, coordenador Thiago Rafael Gregory; Avaliação dos 
Efeitos da Associação dos Herbicidas 2,4- D e Picloran sobre Parâmetros de Toxidade 
em Drosophila melanogaster, coordenadora CristianeLenz Dalia Corte; Composição de 
Sedimentos Detríticos Derivados de Rochas ígneas em Clima Subtropical Úmido e sua 
Aplicação na Análise de Proveniência Sedimentar, coordenador Felipe Guadagnin; 
Aplicações de Bases Grõbner, coordenador Vitalino Cesca Filho; Análise 
Espectroscópica de Planetas e Luas do Sistema Solar, coordenador Vinicius Abreu 
Oliveira e Fundamentos para o Emprego da Metodologia de Resolução de Problemas 
na Educação Básica, coordenadora Mara Elisângela Jappe Goi.
e) aprovação de Relatório e retificação de data no afastamento do Professor Rafhael 
Werlang, A aprovação do Relatório e a retificação de data no Afastamento do professor 
Rafhael Brum Werlang foi discutido e referendado por unanimidade. Foram lidos: o 
Atestado de Frequência, Relatório de Atividades, Parecer do Orientador, Atestado de 
Defesa da Tese de Doutorado e a Ata três de Defesa de Doutorado. O Conselho de 
Campus emitirá Atestado de desempenho do Servidor como apto para progressão 
funcional. E, autoriza a retificação da Portaria antecipando de dezoito, para sete de 
março de dois mil e dezessete, o retorno do Professor a atividades no Campus de 
Caçapava do Sul.
f) Alteração de data na Portaria de afastamento do país de Juliana Young, 
afastamentos do país dos servidores Felipe Guadagnin e Sissa Kumaira; O 
afastamento do Professor Felipe Guadagnin e da Técnica Administrativa em Educação, 
Sissa Kumaira, foi referendado por unanimidade. O afastamento será para participar do 
Congresso "European Geociences Union General Assembly 2017", de vinte três a vinte 
oito de abril de dois mil e dezessete, em Viena/Áustria. E, Missão de Campo na Região 
da Morávia do Sul para coleta de amostras de rochas e minerais, bem como, Visitação 
ao Geoparque da Faculdade de Ciências da Universidade Masaryk em Brno, República 
Tcheca, Região da Morávia do Sul, de vinte nove de abril a dois de maio de dois mil e 
dezessete. No entanto, o período de afastamento será de vinte um de abril a quatro de 
maio do corrente ano, contando com o tempo para deslocamento. O formulário de 
afastamento esta assinado somente pela Diretora Aline Balladares porque no período 
respondia como chefia imediata e pela Direção do Campus.

3)Solicitação de afastamento para capacitação do Servidor Nerval de Souza Vieira Junior

O afastamento integral do Servidor Nerval de Souza Vieira Junior para cursar o 
Mestrado em Política Social e Serviço Social da Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul, de vinte de março de dois mil e dezessete a vinte de março de dois mil e 
dezenove, foi aprovado por unanimidade.

4)Aprovação do Relatório de Gestão
O •Relatório de Gestão do Campus de Caçapava do Sul/UNIPAMPA, do ano de dois 
mil e dezesseis que havia sido encaminhado por e-mail aos conselheiros e demais 
servidores do Campus, foi aprovado por unanimidade.

5) Assuntos Gerais

A Conselheira Aline Lopes Balladares informou sobre o andamento do Restaurante 
Universitário no Campus. Disse que:a empresa entregou a obra e falta finalizar as 
redes elétrica e de internet; a catraca já chegou e esta em andamento o cadastro dos 
discentes e servidores; a AGU exige fiscalização no período das refeições e o acesso 
ao prédio será construído pela empresa que licitou o Prédio de Química. Lembrou que 
devem ser escolhidas as representações externas para o Conselho de Campus e 
CONSUNI. Os nomes sugeridos foram Stener Camargo e Fernando Machado. 
Também, sugeriu a criação de um calendário de reuniões que contemple as comissões 
de cursos, comissões locais de Ensino, Extensão e Pesquisa e Conselho de Campus. 
Definiram que será encaminhado aos conselheiros pela direção uma planilha com 
sugestões para análise.
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1) Apreciação ad referendum de retificação de data do afastamento do Servidor Herval Vieira 
Junior

A solicitação de alteração no período de afastamento do servidor Herval de Souza 
Vieira Junior, tendo como data de início dez de abril de dois mil e dezessete e término 
em dez de abril de dois mil e dezenove, foi referendado por unanimidade.
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2) Apreciação dos Relatórios de afastamento da Servidora Katiúcia Pletiskaitz, nos semestres 
2016/2 e 2017/1.

Os relatórios semestrais do afastamento da Técnica Administrativa em Educação 
Katiúcia Pletiskaitz nos semestres dois mil e dezesseis (dois) e dois mil e dezessete 
(um) foram aprovados por unanimidade, após analise da documentação e discussão.

3) Apreciação dos documentos para encerramento do Processo de Afastamento do Servidor 
Rafhael Brum Werlang;

O Professor Rafhael Brum Werlang apresentou ao Conselho de Campus, a Ata de 
Defesa do Doutorado e a Tese Corrigida solicitando o encerramento do Processo de 
afastamento para o Doutorado. Esta solicitação foi aprovada por unanimidade.

4) Calendário de Reuniões 2017/1 O Calendário das reuniões do semestre será publicado na página conforme sugestão 
que foi encaminhada.

5) Semana Acadêmica do Campus de Caçapava do Sul
A Semana Acadêmica do Campus de Caçapava do Sul será em uma semana para 
todos os cursos. Os Centros Acadêmicos dos cursos decidirão se será integrada ou 
separada e a data. Caso os Centros não decidam o Conselho de Campus decidirá.

6) Representante TAE no PPGTM

Como o Programa de Pós-Graduação em Tecnologia Mineral não teve representantes 
eleitos dos Técnicos Administrativos em Educação e foram indicadas as Servidoras: 
Patrícia de Freitas Ferreira, como titular e Angela Cristina Bertoi Fleck, suplente. Essa 
indicação foi referendada pelo Conselho de Campus.

7) Jardim Geológico

A área um, próximo ao prédio da Biblioteca e a área dois, entre o próxima ao Prédio 
Administrativo, foram disponibilizadas para a instalação do Jardim Geológico. O 
Conselho definiu por maioria que a área dois será a mais conveniente para implantação 
do Jardim Geológico.

8) Leitura do Memorando 52/2017/unipampa/GR
A Professora Aline Lopes Balladares leu, para dar ciência,o Memorando de número 
cinquenta e dois da Reitoria da Universidade Federal do Pampa, que agradece a 
colaboração do Campus nas formaturas.

9) Apreciação do processo de credenciamento como docentes permanentes do PPGTM.

O processo de credenciamento como docentes permanentes do PPGTM, dos 
professores: Alejandra Maria Liendo (professora do Curso de Engenharia Química do 
Campus Bagé, UNIPAMPA), Paulo Salvadoretti ( professor do Departamento de 
Engenharia de Minas, UFRGS) e Thiago Henrique Lugokenski (Campus de Caçapava 
do Sul, UNIPAMPA) foi discutido e aprovado por unanimidade.

10) Apreciação do processo de alteração de credenciamento no PPGTM, da Professora Luciana 
Arnt Abichéquer.

Também foi aprovada por unanimidade, a alteração do Credenciamento junto ao 
Programa de Pós-Graduação em Tecnologia Mineral (PPGTM), da Professora Luciana 
Arnt Abichéquer, que devido a troca de titulação passou de Professora Colaboradora 
para Permanente.

11) Proposta de alteração do Regimento do PPGTM

A Proposta de alteração no Regimento do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia 
Mineral foi analisada. Estas alterações foram devido a adaptações ao Regimento da 
Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e inovação (PROPPI). O Parecer da 
Comissão Local de Ensino sobre a Proposta de alteração do Regimento foiratificadapor 
unanimidade.

12) Relatório de infraestrutura do Curso de Geologia.

O Professor Felipe Guadagnin explicou sobre o Relatório. O Conselho concluiu que 
será dado um prazo até o final do semestre para que os outros cursos façam seus 
relatórios com as demandas. Os relatórios serão transformados em um único 
documento que será enviado em nome do Campus de Caçapava do Sul.

13) Matriz de Custeio 2017
Ficou acordado que a Matriz existente continuará sendo usada para os gastos do 
Campus, até que se faça um levantamento de dados e caso necessário voltará a ser 
discutida novamente.

14) Assuntos Gerais

O afastamento do Professor Rafael Bordin para pesquisa no exterior foi analisado e 
aprovado por unanimidade. O afastamento será para Trieste, Itália, de vinte sete de 
setembro à vinte quatro de outubro de dois mil e dezessete. O Professor irá como 
pesquisador visitante na Seção de Matéria Condensada e Física Estatística (ICTP), na 
International Centre for Physics (ICTP)
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1) Apreciação das Atas nos 01 e 02/2017 As duas atas foram aprovadas por maioria de votos tendo uma abstenção cada, 
porque, os dois conselheiros não estavam presentes.
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2) Aprovações ad referendum

a) aprovação de Comissão Examinadora. A Comissão Examinadora referente a vaga 
do Processo Seletivo Simplificado, Edital ne12O/2017, para Área de Mineração, foi 
assim constituída, Titulares: Ítalo Gomes Gonçalves, Luís Eduardo de Souza e Luciana 
Arnt Abichéquer. Suplentes: Régis Sebben Paranhos e Vicente Guilherme Lopes, foi 
referendada por unanimidade.
b) aprovação de constituição de comissão. A Comissão de Avaliação Docente (CAD) 
foi formada através da indicção dos professores Ricardo Machado Ellensohn, Júlio 
Cesar Mendes Soares, Maria Lúcia Pozzatti Flores e tilda Baratto Vendrame, foi 
referendada por unanimidade.
c) afastamento do país da Professora Delia Dei Pitar Montecinos de Almeida. O 
afastamento da Professora Delia Del Pilar Montecinos de almeida para Visita Técnica à 
Mina São Gregório no Distrito de Corrales, Departamento de Riveira - Uruguai, nos dias 
dezoito e dezenove de maio de dois mil e dezessete foi referendada por unanimidade.

3) Comunicações

a) Interface ACS. Os Servidores a seguir foram indicados como representantes do 
Campus de Caçapava do Sul junto a Assessoria de Comunicação Social, Titular: 
Renata Miranda, Suplentes: Lucas Castro Rodrigues e Vicente Guilherme Lopes.
b)Gestor de Convênios. O Servidor Diego Maradona Barbosa Silveira foi indicado para 
Gestor de Convênios do Campus de Caçapava do Sul
c) Representantes do Campus Caçapava do Sul para o NEABIs da UNIPAMPA. Os 
servidores Bruno Emílio de Moraes e Deise Lisiane Soares Luiz foram indicados para 
atuarem junto ao 1° Forum de NEABIs da UNIPAMPA e Núcleos de Estudos Afro-
brasileiros e Indígenas (Neabis) da Unipampa.

4) Distribuição de diárias entre os cursos: prioridade para diárias de trabalhos de campo (TC) do 
curso de geologia (devido a obrigatoriedade das 720 horas de TC de acordo com as diretrizes 
nacionais curriculares) e demais atividades de ensino do campus

Foi acordado que, a Coordenadora Administrativa irá, ainda este ano, se reunir com os 
coordenadores dos cursos para fazerem uma sugestão de como será a divisão das 
verbas para os cursos ano que vem.

5) Retomada do processo de obtenção do auxílio de custo para estudantes em TC

As diárias para os estudantes em saída de campo estam sendo analisadas pela 
Pró_Reitoria de Planejamento. Não serão todos os casos que receberão diárias. As 
diárias provavelmente terão de estar previstas nas diretrizes dos cursos, talvez, 
somente os de Geologia terão direito a pernoite.

6) Pedido à Receita Federal de doação de veículos
As solicitações deverão ser institucionalizadas para que se faça um pedido único. 
Todos poderão fazer uma lista dos bens que possam interessar e repassar para a 
Direção que fará uma compilação e encaminhará para a Reitoria.

7) Registro de Criação do Laboratório de Geociências espaciais e Astrofísica
A criação e instalação do Laboratório de Geociências Espaciais e Astrofísica (LaGEA) 
foi analisado pelos conselheiros, que devido a falta de espaço físico no Campus, 
recusou a proposta com duas abstenções.

8) Assuntos Gerais.

a) A movimentação do acervo da Biblioteca foi discutida. Os conselheiros decidiram 
que serão encaminhadas listas com os livros para os coordenadores dos cursos 
analisarem os que servem a seus cursos e os que sobrarem talvez sejam 
disponibilizados para outros campi.
b) Os projetos de pesquisa: "Propostas didáticas para o Ensino de Ciências em Escola 
do Campo" e "Caracterização de Espaços Não Formais de Aprendizagem em Ciências 
do Município de Caçapava do Sul", coordenados por Lucilene Dornelles Mello, e o 
"Correlação de Dados Geológico-Geofísicos .para a Redução de Custos no Processo 
de Modelagem Geológica", coordenado por Felipe Guadagnin, foram aprovados por 
unanimidade.
c) A Conselheira Carolina Marques comunicou que dia dezenove de junho do corrente 
ano entrará em funcionamento o Restaurante Universitário do Campus de Caçapava do 
Sul.
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1) Homologação do Resultado do 10 Fórum para Escolha do Representante Externo para o 
Conselho de Campus de Caçapava do Sul, unipampa

Baseado na Resolução seis, de vinte nove de julho de dois mil e dez, foi realizado o 
Fórum que coordenou o Processo Participativo para eleição dos representantes da 
Comunidade Externa que atuarão junto ao Conselho do Campus de Caçapava do 
Sul/unipampa. Rosilda Teixeira de Freitas foi eleita como Titular e como suplente, Catia 
Cilene Moraes Dutra. Este resultado foi referendado por unanimidade.
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2) Apreciação da Ata da reunião anterior A Ata de número três, de dois mil e dezessete, foi aprovada por unanimidade, sem 
alterações.

3) Autorização para o Professor Pauto Henrique dos Santos Sartori atuar como docente no Curso 
de Graduação, Licenciatura em Ciências da Natureza para os Anos Finais do Ensino 
Fundamental-Modalidade EaD-UFRGS/IGEO.

A colaboração do Professor com o referido curso não irá afetar suas atividades na 
Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) porque ele vai trabalhar como tutor. 
Após análise, os conselheiros aprovaram por unanimidade a solicitação do Professor 
Paulo Henrique Sartori.

4) Retificação de ata do desmembramento dos laboratórios

O Laboratório de Geociências e Microscopia que estava sob a coordenação do 
Professor Tiago Rafael Gregory, conforme Ata nove dois mil e quinze do Conselho do 
Campus de Caçapava do Sul, foi desmembrado e passou a ser: Laboratório de 
Geociências, coordenado pelo Professor Tiago Rafael Gregory e Laboratório de 
Microscopia , coordenado pelo Professor Vinícius Matté.

5) Indicação do Professor Marcus Vinícius Aparecido Gomes de Lima como substituto da 
Coordenação de Curso de Geofísica foi aprovada por unanimidade.

6) Afastamento Integral da professora Mariana Ribeiro Santiago para Qualificação

A solicitação de afastamento das atividades funcionais na unipampa para elaborar e 
defender a tese do doutorado, em Saneamento Ambiental , no Programa de Pós-
Graduação em Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul, foi aprovada por unanimidade, pelo período de primeiro de 
agosto de dois mil e dezessete até primeiro de agosto de dois mil e dezenove. No 
momento, existem três vagas para qualificação no Campus de Caçapava do Sul e será 
chamado concurso para substituto.

7) Ata 02/2017 do PPGTM - Mudanças na grade curricular
A homologação das alterações curriculares no Programa de Pós-Graduação em 
Tecnologia Mineral, inclusive no quadro docente foi aprovada por unanimidade, 
conforme Ata da Comissão Local de Ensino.

8) Inclusão de componentes complementares de graduação do curso EAS

As duas disciplinas do Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária(EAS), Tópicos 
Especiais em Análise de Água e Fisiologia e Bioquímica Aplicada à Engenharia 
Ambiental e Sanitária, foram inclusas no PPC do Curso. Estas disciplinas tiveram suas 
cargas horárias aprovadas na Comissão Local de Ensino. A solicitação para que estas 
componentes façam parte do Projeto Pedagógico do Curso foi aprovada por 
unanimidade.

9) Alteração na lista de CCCGs do PPC do Curso de Geofísica foi aprovado conforme Ata da Comissão Local de Ensino.
10) Alteração nas regras de contagem de ACGs no PPC da Geofísica foi aprovada por unanimidade, conforme Ata da Comissão Local de Ensino

11) AprovaçãodoRegimentodo NDE da Geofísica
A alteração no texto do Regimento em atendimento ao Art. 3, inciso III da Resolução 
97/2015 que havia sido aprovada na Comissão Local de Ensino, foi aprovada por 
unanimidade

12) Aprovação da Minuta de Resolução para institucionalização do programa Conexões

O Conselheiro Márcio André Rodrigues Martins explicou os tramites pelo que passa o 
Curso. A Resolução tem o objetivo de aprovar a implantação do PROGRAMA 
CONEXÕES UNIVERSIDADE-ESCOLA. Como é um processo institucional, o 
Conselho de Campus não pode aprovar a minuta, mas apoia o processo.

13) Apreciação do parecer da Comissão Local de Ensino sobre a inclusão de Caçapava do Sul no 
Projeto vinculado ao Programa CONEXÕES, com implantação de NIFE na localidade de Durasnal foi aprovado por unanimidade.

14) Parecer da PROGRAD sobre proposta de alteração do PPC de Ciências Exatas -Licenciatura 
enviada em 04 de maio para a Pró-Reitoria, atendendo o fluxo III de tramitação desse documento.

A Coordenadora do Curso de Ciências Exatas, Ângela Hartmann, explicou os trâmites 
necessários para adequação do PPC do Curso, as solicitações da Pró-Reitoria de 
Graduação e deu ciência ao Conselho do Campus das alterações sugeridas para o 
Curso.

15) Apreciação doParecerda Comissão Local de Ensino sobre a Minuta de Resolução 
doPrograma Conexões Universidade Escola

Este item foi retirado de pauta devido a duplicação com o número
doze.
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1) Apreciação da Ata da Reunião anterior A Ata quatro de dois mil e dezessete será encaminhada por e-mail e apreciação ficará 
para a próxima reunião.

2) Referendar nomeação de professor substituto.

A Nomeação do 2° colocado no concurso da Área de Engenharia Civil do Campus de 
Caçapava do Sul foi referendada por unanimidade. Esta nomeação ocupará a da vaga 
utilizada pelo então professor substituto que teve solicitação de rescisão de contrato, 
Lucas Dotto.
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3) Apreciação da recomposição do NDE da Mineração.

Com a saída do professor Raul Oliveira Neto do Núcleo Docente Estruturante do Curso 
Superior de Tecnologia em Mineração foi necessário uma recomposição. A professora 
Luciana Arnt Abichéquer assume o lugar do professor Raul. A nova composição foi 
aprovada no Conselho de Campus por unanimidade.

4) O afastamento do pais do Professor Régis Sebben Paranhos
A Missão de trabalho, no âmbito do projeto CAPES/BRAFITEC, nas cidades de 
Montpellier e Alès na França, de dez a vinte cinco de outubro de dois mil e dezessete, 
foi aprovada por unanimidade.

5) Aprovação ad referendum Projetos de Pesquisa

Os projetos de pesquisa: "Transformações das propostas curriculares em planejamento 
do professor no processo de ensino de Matemática", coordenado pela professora Maria 
Arlita Soares e "Estudos Eletroquímicos de Filmes de DLC Depositados sobre Ligas de 
Titânio em Meios contendo Fluoretos e Brometos", coordenado pela professora Anelise 
Marlene Schimidt foram referendados por unanimidade.

6) Aprovação ad referendum Projeto de Ensino do Professor Tiago Gregory
O Projeto de Ensino intitulado "Uso de modelos didáticos tridimensionais para o ensino 
de Geociências", coordenado pelo professor Tiago Rafael Gregory foi referendado por 
unanimidade

7) A solicitação de deferimento de processo de descredenciamento docente do PPGTM, referente 
aos professores: Marcelo Barcellos da Rosa e Régis da Rocha Motta

A aprovação do descredenciamento dos professores Marcelo Barcellos da Rosa e 
Régis da Rocha Motta, conforme a Ata três dois mil e dezessete, do Programa de Pós-
Graduação em Tecnologia Mineral, foi ratificada por unanimidade.

8) Análise da proposta de implantação do PROFMAT no Campus de Caçapava do Sul

As atividades estão previstas para iniciarem em dois mil e dezoito. O Edital de seleção 
já está aberto. As aulas serão nas sextas e sábados não afetando as atividades atuais 
no Campus de Caçapava do Sul. Os conselheiros sugeriram que sejam solicitadas 
vagas docentes para atender ao curso. O Programa de Mestrado Profissional em 
Matemática (PROFMAT), sob coordenação do Professor Vitalino Cesca Filho, foi 
aprovado por unanimidade.

9) Aprovação de formato ABL-Ciências Exatas para o atual Curso de Ciências Exatas-Licenciatura

As alterações que serão realizadas no PPC do Curso de Ciências Exatas foram 
explicadas. Dentre elas, haverá a inclusão da componente curricular, Libras 2. As 
alterações serão enviadas ao Conselho de Campus para apreciação, quando retornar 
da PROGRAD.

10) Aprovação "ad referendum" do Perfil da vaga para substituto(a) da professora Mariana Ribeiro 
Santiago

O Perfil foi o seguinte: Graduação em Engenharia Ambiental ou Graduação em 
Engenharia Ambiental e Sanitária ou Graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental 
ou Graduação em Engenharia Química. Este perfil foi referendado por unanimidade.

11) Assuntos Gerais: a) Troca de Coordenador na Comissão Local de Pesquisa.
Na última reunião da Comissão Local de Pesquisa foi eleita, por unanimidade, a nova 
Coordenadora: professora Cristiane Lenz Dana Corte. Essa escolha foi referendada por 
unanimidade no Conselho de Campus.

11) Assuntos Gerais: b) Corsan
Os documentos encaminhados pela CORSAN para celebração de Protocolo de 
Intenções foram lidos. Após análise, os Conselheiros aprovaram por unanimidade o 
referido protocolo com a Companhia Riograndense de Saneamento-CORSAN.

11) Assuntos Gerais: c) Perfil Raul
O Perfil de Vaga para abertura de concurso para Professor Efetivo, em substituição ao 
Professor Raul Oliveira Neto, será o de Engenheiro de Minas. Este Perfil foi aprovado 
por unanimidade.

11) Assuntos Gerais: d) Relatório do Curso de Ciências Exatas Foi apresentado pela Coordenadora do Curso, professora Ângela Hartmann.

11) Assuntos Gerais: e) Semana Acadêmica de seis a dez de outubro de 2017
A Semana Acadêmica deste ano será de dezesseis a vinte de outubro para todos os 
cursos (integrada). Em novembro, os discentes deverão informar a data para a Semana 
Acadêmica de dois mil e dezoito que acontecerá no primeiro semestre.

11) Assuntos Gerais: f) Comissão Local de Extensão( Projetos)

O Parecer um dois mil e dezessete, da Comissão Local de Extensão foi favorável aos 
seguintes Projetos de Extensão: Intemperismo Artístico: o teatro no desenvolvimento 
pessoal e profissional, sob a coordenação de Bruno Emitia Moraes; Capoeira do 
Pampa, também sob a coordenação de Bruno Emitia. Moraes; Jogando Xadrez no 
Campus e nas Escolas, sob coordenação de Paulo Henrique dos Santos Sartori; Fórum 
Regional do Programa Conexões Universidade-Escola, sob coordenação de Leomar C. 
Manego e 5ª Mostra Cultural Farroupilha, sob coordenação de Zilamar Teixeira de 
Carvalho Ferreira. O Parecer da Comissão Local de Extensão foi aprovado por 
unanimidade no Conselho de Campus. 
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11) Assuntos Gerais: g) Informes

1) a professora Aline Balladares comunicou que o Laboratório de Química deverá estar 
pronto nos próximos meses; A obra do LATRAM prevista para julho do ano que vem 
está dentro do cronograma; O RU já está em funcionamento; Uma fábrica de bloquetos 
de concreto para calçamento está sendo construída em São Gabriel. 2) A conselheira 
Carolina Marques avisou que vieram para o Campus dois projetos de prédios para 
serem construidos com verbas de fora da Universidade. Sugeriu que sejam solicitadas 
verbas através de emendas parlamentares.

11) Assuntos Gerais: h) Desligamento da professora Cristiane Heredia Gomes da Coordenação 
do Laboratório de Mineralogia e Petrografia do Campus de Caçapava do Sul (unipampa)

Conforme consta no Memorando n° 272/2017, o mandato do cargo expira em 
dezenove de agosto de dois mil e dezessete e a professora não tem interesse na 
recondução. Os conselheiros decidiram que será definido um novo coordenador para o 
laboratório. Uma consulta será feita para ver quem se habilita.
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aprovação dos pareceres expedidos pela Divisão de Planejamento e Desenvolvimento da 
PROGRAD referentes à análise dos PPCs dos Cursos associados à Área Básica de ingressos 
Ciências Exatas e da Natureza: Física-Licenciatura, Química-Licenciatura, 
MatemáticaLicenciatura, Ciências Naturais Licenciatura

A Coordenadora do Curso de Ciências Exatas, Professora Ângela Maria Hartmann, fez 
uma rápida apresentação e explicou as alterações e adequações realizadas no PPC do 
curso, tendo solicitado que conste na Ata da reunião os seguintes pontos; a) que não 
há demanda de novas vagas além das já aprovadas na 47ª Reunião Ordinária do 
Conselho Universitário (CONSUNI) da Universidade Federal do Pampa, realizada no 
dia 28/11/2013, quando o PPC de Ciências Exatas - Licenciatura (com previsão de 
quatro possíveis diplomações); b) o PPC foi aprovado com 5.930 horas, sem prever o 
atendimento, em 2019, do aumento de carga horária demandada pelo artigo 13, 
parágrafo 1°, da Resolução CNE/MEC n. 2, de 1° de julho de 2015; c) Que o 
atendimento da Resolução para um Curso de 2.800 horas passando para 3.200 horas 
implicaria num aumento de 14,3% no número de horas; d) Que no contexto da atual 
proposta de Cursos de Licenciatura Associados à ABI Ciências Exatas e da Natureza, 
os encargo docente implicarão em atender uma demanda total de 685 horas para 
integralização das horas dos quatro cursos, ou seja, um aumento de 11,6%. Sendo 
assim, o Parecer 05/2017, da Pró-Reitoria de Graduação foi apreciado. O novo PPC da 
Licenciatura em Ciências Exatas com quatro cursos associados a Área Básica de 
ingresso foi aprovado por unanimidade.

DATA LINK PAUTA DELIBERAÇÃO
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1) Apreciação das Atas 4, 5 e 6/2017, do Conselho de Campus As atas quatro, cinco e seis de dois mil e dezessete foram aprovadas por unanimidade 
sem emendas.

2) Aprovação "ad referendum" do Projeto de Extensão "UniDiversidade: festival de arte e 
diversidade da Unipampa"

Este Projeto está sob a Coordenação do servidor Bruno Emitia Moraes e foi 
referendado por unanimidade.

3) Apreciação Projeto de Extensão "Resolução de Problemas no Ensino de Ciências" Sob coordenação da servidora Mara Eiisangela Jappe Goi foi aprovado por 
unanimidade.

4) Referendar aprovação de liberação de candidato

A nomeação da candidata Rochana da Silva Machado aprovada no Processo 
Simplificado da área de Mineração Edital 120/2017, vaga de substituto do professor 
Raul Oliveira Neto, a partir de sua exoneração, foi referendada por unanimidade. 
Também fica referendada, a manutenção da vaga de substituto do professor Marcelo 
Ferreira, ocupada atualmente pela docente Josiane Marques da Silva, até que a vaga 
seja ocupada por servidor docente efetivo a ser selecionado em concurso público.

5) Construção de um muro de escalada no Campus

O professor Vinicius Matté explicou o Projeto da Chamada da PRAEC que foi 
aprovado, e dentre as atividades dele, está a construção de um muro de escalada na 
estrutura interna do prédio administrativo do Campus de Caçapava do Sul (unipampa). 
O local aprovado por unanimidade para instalação da estrutura foi na parede do piso 
inferior, entre a sala dos terceirizados e a rampa.

6) Afastamento do Professor Mateus Guimarães da Silva para Doutorado Esta solicitação de afastamento voltará para ser discutida na próxima reunião.
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7) Afastamento do Professor Marcus Vinicius Aparecido Gomes de Lima para Pós-Doutorado

O afastamento do professor Marcus Vinicius Gomes de Lima, com ônus limitado, para 
fins de capacitação foi analisado. O afastamento destina-se a realização de Estágio de 
Pós-Doutorado para o desenvolvimento do projeto "Joint analysis of coincident 
controlled-source and passive seismological data: a comparative study of the crust and 
the upper mantle beneath the Parnaíba Basin and analogues in Canada and Europe", a 
ser realizado na School of Geosciences da Universidade de Aberdeen (Escócia, Reino 
Unido) sob a supervisão do Professor Randell Stephenson. O período previsto de 
afastamento é de um ano com início em dois mil e dezoito. Esta solicitação foi 
aprovada por unanimidade. Neste caso será usada uma vaga de professor substituto. A 
data de início será informada pelo professor posteriormente.

8) Aprovação do Projeto Pedagógico dos Cursos de Licenciatura Associados à Área Básica de 
Ingresso Ciências Exatas e da Natureza. Este ponto foi retirado de pauta.

9) Apreciação dos ajustes realizados pela Comissão do Programa Conexões (CPC) no Projeto 
Piloto que acompanhará o processo de institucionalização

O presidente da Comissão do Programa Conexões (CPC), professor Márcio André 
Rodrigues Martins e a Coordenadora do Curso de Licenciatura do Campus, Professora 
'Angela Maria Hartmann, apresentaram a nova versão do Projeto Piloto proposto pelos 
Cursos de Licenciatura Associados à Área Básica de ingresso (ABI) em Ciências 
Exatas e da Natureza. O documento traz os ajustes produzidos na revisão realizada 
pela Comissão do Programa Conexões (instituída pela Portaria 781 de 13 de julho de 
2017) e visa atender a versão final da minuta de resolução que institucionalizará o 
Programa. Os professores' 'relembraram que a submissão do projeto é para o 
atendimento do artigo 14 onde está previsto que "fica autorizada, nos termos de sua 
aprovação pela Comissão Superior de Ensino, a implementação do projeto de adesão 
ao Programa CONEXÕES, dos Cursos de Licenciatura Associados à Área Básica de 
Ingresso (ABI) em Ciências Exatas e da Natureza: Ciências Naturais Licenciatura, 
Física Licenciatura, Matemática Licenciatura e Química - Licenciatura, do Campus 
Caçapava do Sul, tramitado conjuntamente com essa Resolução e utilizado como 
parâmetro para sua elaboração". Também foi dando ciência dos pareceres das pró-
reitorias acadêmicas e administrativas sobre a última versão da Minuta de Resolução 
do Programa. Os membros do Conselho referendaram as atualizações do "Projeto de 
Adesão ao Programa Conexões Universidade-Escola" submetido pelos Cursos de 
Licenciatura Associados à Área Básica de Ingresso (ABI) em Ciências Exatas e da 
Natureza.

10) Apreciação dos ajustes nos Acordos de Cooperação com os municípios que integrarão o 
programa Conexões, realizados pela CPC

Na continuidade do ponto de pauta anterior, o Conselho de Campus reafirma a 
intenção de acordo de cooperação com os municípios Santa Margarida do Sul, Vila 
Nova do Sul, São Sepé, Formigueiro, Santana da Boa Vista, Lavras do Sul e Secretária 
Estadual de Educação (SEDUC), uma vez aprovado o Programa Conexões.

11) Comunicação de final de Exercício Financeiro

A Conselheira Carolina Marques falou sobre os procedimentos para remanejamento de 
recursos financeiros para encerramento do exercício orçamentário. Solicitou que as 
diárias sejam solicitadas até onze de outubro. O Conselheiro Ricardo Ellensohn 
noticiou que em dois mil e dezoito as verbas serão para custeio e que verbas para 
capital somente através de projetos diretos no Ministério da Educação (MEC). Falou 
sobre a obra do Laboratório de Química que sofreu algumas supressões no projeto o 
que talvez inviabilize a utilização do laboratório. Comentou sobre um termo de 
referência sobre vídeo monitoramento nos campi. Participou que os diretores dos 
campi serão consultados sobre quais servidores poderiam ter portaria para dirigir os 
carros oficiais.

12) Assuntos Gerais

O Conselheiro Vinicius Matté informou que o Técnico Administrativo em Educação 
Lenon Melo Ilha fará treinamento para trabalhar com laminação. Alguns cursos estão 
custeando as diárias. Perguntou sobre a nomeação de Técnico Administrativo para o 
Laboratório. A Professora Aline Balladares explicou que não veio Técnico para o 
Laboratório de Geofísica porque não existe no MEC código para este tipo de vaga.
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1) Apreciação da Ata n°08/2017 do Conselho de Campus de Caçapava do Sul Esta ata foi aprovada por unanimidade sem emendas.
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2) Apreciação de documentos para referendar: a) aprovação de Comissão Examinadora para 
Professor Efetivo na área de Mineração

A Comissão Examinadora referente à vaga do Processo seletivo para Professor 
Efetivo, Edital n° 292/2017, na área de Mineração, foi referendada por unanimidade. 
Esta Comissão é composta pelos titulares: Professor Doutor Vicente Guilherme Lopes, 
Professor Doutor André Jablonski e Professor Doutor Irineu Antônio Schadach de Brum 
e Suplentes: Professor Doutor Vinicius Abreu de Oliveira e Professora Doutora 
Jaqueline Pinto Vargas.

2) Apreciação de documentos para referendar: b) aprovação de participação em Curso de 
Especialização

A participação do Campus de Caçapava do Sul no Projeto de Curso Especialização em 
Energia e Meio Ambiente, proposto pelo Campus de Bagé (UNIPAMPA), sendo 
contemplado com a oferta de cinco vagas foi avaliado e referendado por unanimidade.

3) Apreciação dos Projetos de Pesquisa

Os Projetos de Pesquisa foram aprovados por unanimidade, conforme segue: "O uso 
da solução matricial fundamental na obtenção de soluções do tipo ondas planas e 
modais em linhas de transmissão", coordenado pela professora Daniela de Rosso 
Tolfo; "Levantamento e classificação dos solos da zona urbana de Caçapava do Sul, 
RS", sob coordenação do professor Rafael Matias Feltrin e "Síntese e Caracterização 
de Ligontes Derivados de Carboidratos 1,2,3-Triazóicos", coordenado pela professora 
Jaqueline Pinto Vargas

4) Redistribuição do Professor Felipe Guadagnin para UFRGS

A redistribuição do servidor, Felipe Guadagnin, SIAPE n° 1744012, para Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), por meio de contrapartida do código de vaga 
n° 0928849, do cargo de Professor do Magistério Superior para a UNIPAMPA foi 
avaliado. Após análise do pedido, os conselheiros aprovaram por unanimidade a 
redistribuição do Professor Felipe Guadagnin em troca da vaga para o Campus.

5) Redistribuição do TAE Éverton Mendes da Silva para a UFSM

O pedido de redistribuição via permuta do servidor, Éverton Mendes da Silva, SIAPE N° 
1833711, para a Universidade Federal de Santa Maria UFSM por meio de permuta com 
o Servidor Adriano Bratkowski para a UNIPAMPA foi considerado. Assim, a permuta 
entre os dois servidores foi aprovada por unanimidade.

6) O credenciamento do Professor Maximilian Fries como professor colaborador no Programa de 
Pós Graduação em Geologia da UFPR - Curitiba

O afastamento ocorrerá no primeiro semestre de dois mil e dezoito e a disciplina 
ministrada será na forma concentrada, duas semanas. Esta solicitação foi aprovada por 
unanimidade.

7) Apreciação e aprovação do Relatório Final do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em 
Geofísica e Geologia Aplicadas a Recursos Naturais e Meio Ambiente

O Relatório havia sido encaminhado por e-mail e logo após discussão, foi aprovado 
com maioria dos votos e uma abstenção, Conselheiro Luís Eduardo de Souza.

8) A Avaliação discente e a portaria de nomeação do novo coordenador (Professora Cristiane 
Heredia Gomes), do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Geofísica e Geologia Aplicadas a 
Recursos Naturais e Meio Ambiente

foram apreciadas, votadas e aprovadas por unanimidade.

9) Composição da Banca de Concurso - Edital 292/2017 Vaga Professor Raul Oliveira Neto Este item foi retirado de pauta devido a duplicidade.

10) O Perfil da vaga para substituto do Professor Marcus Vinicius Aparecido Gomes de Lima foi 
avaliado.

A área de conhecimento da vaga será Geofísica. O Perfil, Graduação em Geofísica ou 
Geologia ou Física ou Matemática ou Engenharia com Mestrado em Geofísica ' ou 
Geologia ou Geociências. O peso das provas serão os seguintes: a) Didática (4); b) 
Escrita (3); c) Entrevista (3), totalizando (10) pontos. O Regime de trabalho será de 20 
horas. Este Perfil de vaga foi aprovado por unanimidade.

11) O Perfil da vaga para substituto da Professora Aline Lopes Bailadares foi analisado

A área do conhecimento será Física. O Perfil será o seguinte: Bacharelado ou 
Licenciatura em Física e Mestre ou Doutor em Física ou Ciências ou áreas afins. O 
peso da prova Didática será (5) e da Prova de Títulos (5). O Regime de Trabalho será 
de 20 horas. Este Perfil foi aprovado por unanimidade.

12) A Planilha de oferta de Componentes para o Período Especial 11 Foi analisada e aprovada por unanimidade.

13) A Oferta de Componentes Regulares de 2018/01 Foi discutida e aprovada, com duas abstenções, dos professores: Ângela Maria 
Hartmann e Vicente Guilherme Lopes.

14) Apreciação Relatório de Gestão 2017

O Relatório de Gestão de 2017 que havia sido encaminhado anteriormente para os 
conselheiros foi analisado, votado e aprovado por unanimidade. Ficou autorizado que 
caso seja necessário, a atualização de dados quantitativos referente ao final do 
exercício seja efetuada.

15) Assuntos Gerais: a) Espaço para horta.
A área necessária para a construção de uma horta orgânica, contemplada no Projeto 
do Professor Rafael Matias Feltrin foi aprovada por unanimidade. A área será próxima 
a construção do prédio acadêmico.
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15) Assuntos Gerais: b) Projetos de Extensão

Os Seguintes Projetos de Extensão foram aprovados por unanimidade: "Fomentando 
uma visão sustentável no ambiente acadêmico: implantação de urna horto orgânica na 
unipampa/Campus de Caçapava do Sul", sob coordenação de Rafael Matias Feltrin; 
"Capoeira do Pompa", sob coordenação de Bruno Emílio Moraes e "Museu Itinerante 
Caçapavano", sob coordenação de Renata Vivian de Miranda.

15) Assuntos Gerais: c) Os Memorandos do Gabinete da Reitoria Farão parte da pauta da próxima reunião devido ao horário avançado.

15) Assuntos Gerais: d) NDE Geologia atualização

A atualização da composição do Núcleo Docente e Estruturante do Curso de Geologia 
para posterior emissão de portaria foi aprovada por unanimidade, como segue: Felipe 
Caron (Presidente), Felipe Guadagnin (Secretário), Vinícius Matté, Delia Del Pilar 
Montecinos de Almeida, Luiz Delfino Teixeira Albarnaz, Luiz Eduardo de Souza, 
Reginaldo Fabiano da Silva Afonso e Igor Magalhães Clemente.

15) Assuntos Gerais: e) Relatório de afastamento Nerval
O Relatório de afastamento do Servidor Nerval Vieira Junior foi aprovado por 
unanimidade. Também, foi renovado o afastamento até o primeiro semestre de dois mil 
e dezoito.
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1) Apreciação da Ata do Conselho de Campus nº 09/2017 Esta Ata foi aprovada por unanimidade sem emendas.

2) As aprovações ad referendum: a) Projetos de Pesquisa

Todos os projetos inclusos foram aprovados com unanimidade: "Caracterização do 
comportamento de metais pesados no solo proveniente da disposição inadequada de 
pilhas alcalinas e comuns" proposto pelo professor Pedro Daniel da Cunha Kemerich; 
"Atividade Experimental Problematizada (AEP): estrutura teórico-metodológica; 
estratégia pedagógica qualificadora ao ensino experimental em Ciências coordenado 
pelo Professor André Luís Silva da Silva; "Aprendizagem de máquina para 
gerenciamento inteligente de usinas de beneficiamento de minérios' proposto pelo 
professor Ítalo Gomes Gonçalves; "Implantação e operacionalização da coleta seletiva 
solidária no município de Caçapava do Sul proposto pela TAE Rafaela Rios; "Aplicação 
da técnica de microondas em processamento mineral" proposto pelo professor Regis 
Sebben Paranhos —Desenvolvimento teórico-metodológico e aplicação de estratégias 
pedagógicas `para o ensino experimental em Ciências: Atividade Experimental 
Problematizada (AEP)", coordenado pelo professor André Luís Silvo do Silva.

2) As aprovações ad referendum: b) Banca Examinadora para o Concurso de Física

A Comissão Examinadora referente à vaga do Processo Seletivo Simplificado para 
área de Física, do Edital nº 02/2018, cujo os titulares são: Professor Doutor Vinicius de 
Abreu Oliveira, Professor Doutor Moises Razera e Professor Doutor Marcos 
Frichembuder e Suplentes: Professora Doutora Aline Lopes Balladares e Professor 
Doutor Igor Melnik.

2) As aprovações ad referendum: c) Aprovação deProjetos e Relatórios de Ensino 

Todos os projetos inclusos foram aprovados com unanimidade: "Aprendendo Elaborar 
um Projeto de Pesquisa (Renovação) - Coordenado por Rafael Matias Feltrin; 
Desenvolvimento de equipamentos de baixo custo para usos didáticos e para 
pesquisas nas áreas de Hidráulico, Hidrologia e Ciência do Solo - Coordenado por 
Rafael Matias Feltrin; Monitoria de Petrologia, Mineralogia e Mapeamento geológico - 
Coordenado por Vinicius Matté; A teoria na prática: ciclo de palestras sobre mineração 
e meio ambiente (edição 2018) - Coordenado por Régis Sebben Paranhos; Monitora de 
Libras - Coordenado por Cássia Silva; Projeto de monitoria em Cálculo 1- Coordenado 
por Maria Lucia Pozzatti Flôres; Projeto Pedreira Escola - Qualificando e aprofundando 
o conhecimento em Geociências - Coordenado por Felipe Guadagnin; Relembrando 
conceitos de Matemática Básica (RMB) Coordenado por Daniela de Rosso Tolfo; 
Desenvolvimento teórico-metodológico e aplicação de estratégias pedagógicas para o 
ensino experimental em Ciências: Atividade Experimental Problematizada (AEP) - 
Coordenado por André Luís Silva da Silva. E os Relatórios: Monitoria da disciplina de 
Libras - Coordenado por Cássia Silva; Mapeamento e Modelagem Geológica Digital - 
Coordenado por Felipe Guadagnin; Desenvolvimento de equipamentos de baixo custo 
para usos didáticos e para pesquisas nas áreas de Hidráulica, Hidrologia e Ciência do 
Solo - Coordenado por Rafael Matias Feltrin; Monitoria de Petrologia, Mineralogia e 
Mapeamento geológico — Coordenado por Vinícius Matté. 
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2) As aprovações ad referendum: d) perfis para vaga de professor substituto na area de Geologia

Perfil 1 - Graduação Geologia ou Engenharia Geológica; Perfil 2 -  Graduação Geologia 
ou Engenharia Geológica; A abertura de processo para duas vagas se justifica pela 
necessidade de atendimento às demandas de encargo docente existente no curso de 
Geologia, bem como a possibilidade de atendimento à outros cursos que possuem 
professores em afastamento e que não foi solicitado substituto. Os substitutos 
ocuparão a vaga do Prof. Marco Antônio Fontoura Hansen afastado do compus, para 
exercer a função de Reitor desta Universidade. Aprovados com unanimidade 

2) As aprovações ad referendum: e) perfis para vaga de professor substituto na area de 
Engenharia

O perfil para a vaga de professor substituto na área de Engenharia, tendo em vista a 
necessidade de repor a vaga do professor José Rojas, atualmente ocupando a vaga de 
Pró-Reitor Adjunto de Planejamento. A saber: Graduação em Engenharia Civil ou 
Graduação em Engenharia Civil e Especialização ou Mestrado ou Doutorado. Aprovado 
com unanimidade.

3) Comissões; Examinadoras para concursos do Edital 53/2018: a) área de Geociências/Geologia

Titulares: Professor Doutor Ítalo Gomes Gonçalves; Professor Doutor Maximilian Fries 
e Professor Doutor Rafael Matias Feltrin. Suplentes: Professor Doutor Miguel Guterres 
Carminatti e Professor Doutor Viter Magalhães Pinto. Os membros foram aprovados 
por unanimidade.

3) Comissões; Examinadoras para concursos do Edital 53/2018: b) área de Geociências/Geologia 
Ambiental

Titulares: Professor Doutor Ítalo Gomes Gonçalves; Professor Doutor Igor Magalhães 
Clemente e Professor Doutor Rafael Matias Feltrin. Suplentes: Professor Doutor 
Maximilian Fries e Professor Doutor Viter Magalhães Pinto. Os membros foram 
aprovados por unanimidade.

3) Comissões; Examinadoras para concursos do Edital 53/2018: c) Geofísica

Titular: Professor Doutor Moisés Razeira, Professor Doutor igor Antonio Cancela Melnik 
e Professor Doutor Miguel Guterres Carminatti. Suplentes: Professor Doutor Vinicius de 
Abreu Oliveira e Professora Doutora Cristiane Heredia Gomes. Os membros foram 
aprovados por unanimidade.

4) Memorandos da Reitoria de números: 289 e 290/2017, 002 e 036/2018

Estes memorandos foram lidos. Tratam de:
 a)parabenizar pela iniciativa de abertura dos cursos novos através do modelo/sistema 
Área Básica de Ingresso (289/2017);
 b) agradecer adesão à Rede do Mestrado Profissional em Matemática (290/2017);
 c) comunico o novo Diretor da DAEINTER, Professor Cristian Ricardo Wittmann 
(02/2018);
 d) apresenta a nova Coordenadora da Coordenadoria de Assuntos Estudantis e 
Comunitários da PRAEC, Colune Cavalheiro Lopes (036/2018).

5) Redistribuiçães
A Professora Aline Balladares falou que recebeu comunicado da PROGEPE, para não 
se deve fazer nenhuma redistribuição de servidor público porque estamos emano 
eleitoral.

6) CPRM Aline Balladares informou que a CPRM entrou em contato demonstrando interesse em 
visitar o Compus e reativar negociações para trazer a Litoteca para cá.

7) Informes da reunião dos dirigentes

Aline Balladares destacou que foram tratados na reunião dos dirigentes os seguintes 
pontos:
 a) matriz orçamentária e combustíveis;
 b) ação do Ministério Público sobre controle de frequência dos professores;
 c) nova forma de agendamento de férias;
 d)aumento do valor das refeições para os alunos nos restaurantes universitários.

8) Matriz de custeio combustível

Carolina Marques mostrou como funciona a Matriz de Custeio do Campus e ficou 
combinado uma reunião com os coordenadores dos cursos para discutir a matriz de 
diárias. Foi sugerido que a reunião seja em onze de abril e na próxima reunião do 
Conselho de Campos sejam definidos os critérios para as viagens. A Professora Aline 
Balladares sugeriu que as vagas dos professores: Bordin, Caron e Marcelo sejam 
preenchidas com brevidade para não perder os prazos devido ao ano eleitoral. 
Lembrou que não existe previsão de vagas novas e a Professora Andréa esta 
provisoriamente em exercício no IMPE. Combinou que irá mandar por e-mail sugestão 
de calendário das reuniões do Conselho de Campus para ser aprovado na próxima 
reunião.
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Análise de aplicação de Regime disciplinar discente

A Presidente do Conselho relatou que chegou ao conhecimento da direção do Campus, 
através do NUDE, que uma discente havia sido agredida e ameaçada verbalmente por 
um outro discente. O fato ocorreu após o relato das alunas de que uma delas havia 
sofrido agressão física por parte do denunciado na casa onde os três moravam. 
Convidado a comparecer ao NUDE, o discente não se mostrou arrependido e reiterou 
que se a denunciante falasse com ele "ia matá-la". As duas discentes estão temerosas, 
já que o discente denunciado frequenta o mesmo ambiente que elas. Baseado no 
Regimento Geral da Universidade Federal do Pampa, na Seção III, do Regime 
Disciplinar, artigo 157, inciso VII "agir com ética, dignidade e respeito aos seres vivos e 
ao meio ambiente". E, a sanção contida no artigo 159, inciso III "suspensão de até 30 
(trinta) dias: na reincidência das infrações previstas no inciso II deste artigo, por 
improbidade na execução de trabalhos acadêmicos e ofensa ou agressão verbal a 
seres humanos". O Conselho de Campus aprovou por unanimidade a abertura de 
Processo Disciplinar. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a Reunião e lavrada a 
presente Ata, que após aprovação do Conselho de Campus será 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.
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1) Apreciação das atas do Conselho de Campus nos 01 e 02/2018
As atas das reuniões anteriores do Conselho de Campus de Caçapava do Sul-
unipampa, nos dias vinte oito de março e dezoito de abril de dois mil e dezoito,
foramaprovadaspor unanimidadesem emendas.

2) Aprovações ad referendum: a) afastamento do país Professora Delia Dei Pilar Montecinos de 
Almeida.

O afastamento do país, da professora Delia Del Pilar Montecinos de Almeida, para 
Visita Técnica, nas Minas São Gregório e Ametista, em Corrales e Artigas, no Uruguai, 
de quinze a dezessete de abril de dois mil e dezoito.

2) Aprovações ad referendum:  b) aprovação de alteração em Portaria

A substituição do Professor Raul Oliveira Neto, pelo Professor Ítalo Gonçalves, 
Professor do Magistério Superior, SIAPE 20477236, na Portaria do NDE do Curso 
Superior de Tecnologia em Mineração. Estas aprovações foram referendadas por 
unanimidade.

3) Apreciação do Relatório Semestral da Servidora Juliana Young

Os documentos encaminhados pela Técnica Administrativa em Educação Juliana 
Young, tais como: Projetos de Pesquisa, Histórico Escolar, Comprovante de Matrícula 
2018 e Artigo Publicado foram avaliados. Após análise, os Conselheiros aprovaram por 
unanimidade o Relatório Semestral da Servidora.

4) Parecer de Projeto de Pesquisa
A transferência da coordenação do projeto "Implantação e operacionalização da coleta 
seletiva solidária no município de Caçapava do Sul", atualmente em nome de Rafaela 
Rios, para Carolina Sampaio Marques, foi aprovada por unanimidade. 

5) Afastamento parcial para o Doutorado do Professor Reginaldo Afonso

Trata-se, do afastamento nas quintas e sextas-feiras do primeiro semestre de dois mil e 
dezoito a fim de frequentar as atividades acadêmicas do Curso de Doutorado em 
Ensino de Ciências e Matemática, no Centro Universitário Franciscano em Santa Maria. 
Esta solicitação foi analisada e aprovada por unanimidade.

6) Pólo EaD O Conselho do Campus, por unanimidade, manifestou apoio e interesse para que o 
Campus de Caçapava do Sul seja um polo de Educação a Distância (EaD).

7) Apreciação do NDE do Curso de Geofísica
A nova formação tem como integrantes: Aline Lopes Balladares( Presidente), Moisés 
Razeira (Secretário), Everton Frigo, Felipe Guadagnin e Igor Antonio Cancela Melnik. 
Esta nova composição foi aprovada por unanimidade.

8) Apreciação do Regimento do Laboratório de Análise de Sinais Geofísicos (LASG) Este item de pauta foi retirado e será apresentado posteriormente depois que passar 
pela Comissão Local de Ensino.
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9) Inclusões em Pauta: a) apreciação dos ad referendum de projetos e relatórios de ensino

Os seguintes Projetos e Relatórios de Ensino foram referendados por unanimidade. 
Projetos: "Aprendendo Elaborar um Projeto de Pesquisa" (Renovação), coordenado por 
Rafael Matias Feltrin; Desenvolvimento de equipamentos de baixo custo para usos 
didáticos e para pesquisas nas áreas de Hidráulica, Hidrologia e Ciência do Solo", 
coordenado por Rafael Matias Feltrin; "Monitoria de Petrologia, Mineralogia e 
Mapeamento Geológico", Coordenado por Vinicius Matté; "A teoria na prática: ciclo de 
palestras sobre • minoração e meio ambiente (edição 2018)", coordenado por Régis 
Sebbén Paranhos; "Monitoria de Libras", coordenado por Cássia Silva; "Projeto de 
monitoria de Cálculo 1", coordenado por Maria Lucia Pozzatti Flores; " Projeto Pedreira 
Escola-Qualificando e aprofundando o conhecimento em Geociências", coordenado por 
Felipe Guadagnin; "Relembrando conceitos de Matemática Básica (RMB)", coordenado 
por Daniela de Rosso Tolfo; "Desenvolvimento teórico-metodológico e aplicação de 
estratégias pedagógicas para o ensino experimental em Ciências: Atividade 
Experimental Problematizada (AEP)", coordenado por André Luís Silva da Silva. 
Relatórios: "Monitoria da disciplina de Libras", coordenado por Cássia Silva; 
"Mapeamento e Modelagem Geológica Digital", coordenado por Felipe Guadagnin; 
"Desenvolvimento de equipamtnos de baixo custo para usos didáticos e para pesquisas 
nas áresa de Hidraulica, Hidrologia e Ciência do Solo", coordenado por Rafael Matias 
Feltrin; "Monitoria de Petrologia, Mineralogia e Mapeamento geológico", coordenado 
por Vinicius Matté.

9) Inclusões em Pauta: b) Os Processos de descredenciamento do PPGTM dos professores Raul 
Oliveira Neto (docente permanente) e Viter Guimarães Pinto (docente colaborador, vinculado ao 
Curso de Engenharia Geológica da UFPel)

Foi ratificado conforme aprovação na Ata cinco de dois mil e dezessete do Programa 
de PósGraduação de Tecnologia Mineral (PPGTM).

9) Inclusões em Pauta: c) informes da Biblioteca

A Conselheira Maríndia Porto Nunes comunicou que por falta de espaço na Biblioteca 
do Campus os periódicos antigos estão guardados. Solicitou que os cursos indiquem 
quais periódicos deverão disponibilizar. Comentou que existem periódicos e livros 
digitais gratuitos na página da unipampa que precisam ser separados por áreas.

9) Inclusões em Pauta:  d) informe da Coordenação Acadêmica

O Conselheiro Ricardo Machado Ellenshon informou que o Professor Vitalino Cesca 
Filho solicitou que fosse destinada uma sala para os alunos do PROFMAT usarem 
como espaço de estudo, neste semestre, nas sextas-feiras. A sala trezentos e seis, 
seis, foi a destinada. Também falou sobre o atendimento domiciliar e os casos que a 
Resolução vinte nove não prevê. Ficou combinado que os professores poderão fazer o 
atendimento domiciliar em casos não previstos na Resolução, mas que é necessário a 
concordância do professor.
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1) Apreciação da Ata do conselho de campus nº03/2018 Esta ata foi aprovada por unanimidade, com a troca do termo "Assuntos Gerais" para 
"Inclusões em Pauta".

2) Aprovações "ad referendum": a) Proposta de integralizaçã o para ingressantes de segundo 
semestre, via SISU do curso de Geofísica.

Adesão ao SISU para que haja ingresso de estudantes no segundo semestre de dois 
mil e dezoito a fim de garantir o prazo estabelecido no PPC do Curso, conforme Ata da 
Comissão Local de Ensino.  Os "ad referendum " foram aprovados por maioria dos 
votos com uma abstenção do Conselheiro Felipe Guadagnin. 

2) Aprovações "ad referendum": b) Nomeação vaga da área de Ensino

Trata-se, da nomeação da segunda colocada no concurso da área de Ensino de 
Biologia, Elenize Nicoletti, realizado pelo Campus de Dom Pedrito, Edital n° 318/2017; 
Os "ad referendum " foram aprovados por maioria dos votos com uma abstenção do 
Conselheiro Felipe Guadagnin. 

2) Aprovações "ad referendum": c) Nomeação vaga da área da Física A nomeação da quinta colocada no concurso da área de Física, Caroline Jaskulski 
Rupp, realizado pelo Compus Bagé, Edital no 285/2015;
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2) Aprovações "ad referendum": d) Aprovação de Projetos de Extensão

Os projetos de extensão são os seguintes: "Livro infantil sobre Geologia, Turismo e 
Empreendedorismo", coordenado por Renata Vivian de Miranda; "Sob minha pele", 
coordenado por Renata Vivian de Miranda; "Caracterização de espaços não formais de 
aprendizagem em Ciências do Município de Caçapava do Sul", coordenado por 
Luciiene Dornelles Mello; "Dia do Livro & Biblioteca" coordenado por Marindia Porto 
Nunes; "Promoção da coleta setetiva no município de Caçapava do Sui através de 
ações de Educação Ambientar, coordenado por Rafaela Rios; "Capacitação dos 
professores para uso de lousa digital", coordenado por Maria Lúcia Pozzatti Flores; 
"Conhecendo LIBRAS", coordenado por Deise Lisiane Soares Luiz; "Jogando Xadrez 
no Campus e nas Escolas", coordenado por Paulo Sartóri e "Lingua que se vê ", 
coordenado por Cássia Michele V. da Silva. Os "ad referendum " foram aprovados por 
maioria dos votos com uma abstenção do Conselheiro Felipe Guadagnin. 

2) Aprovações "ad referendum": e) Perfil de vaga da área da Geologia

O perfil para concurso de professor efetivo, proposto pelos professores da área de 
Geologia esta embasado na Ata da Reunião da Comissão Local de Ensino que deferiu 
que o perfil da vaga para a reposição da redistribuição para a UFRGS, no dia três de 
abril, do professor Felipe Caron deveria ser definido pelos docentes da área de 
Geologia. Os "ad referendum " foram aprovados por maioria dos votos com uma 
abstenção do Conselheiro Felipe Guadagnin. 

3) Análise dos processos 23100.000763/2018-65, 23100.00314/2018-17 e 23100.003568/2017-14

O Processo 23100.000763/2018-65 foi analisado e indeferido pelo Conselho de 
Campus por não haver vaga para este perfil. Os processos 23100.00314/2018 -17 e 
23100.003568/201744 foram discutidos concomitantemente. A Presidente do Conselho 
colocou em votação Análise e o Parecer da Área de Mineração, que é como se avalia 
os pedidos de redistribuição ou remoção, nesse caso, permuta das vagas de docentes. 
O Parecer da Área, no documento, é contrário a permuta do Professor Régis pela 
Professora Tatiana. Votaram favoráveis ao Parecer da Área de Mineração, os 
conselheiros: Aline Bailadores, Ricardo Ellensohn, Carolina Marques, Cristiane Dalla 
Corte, Thiago Lugokenski e Luís Eduardo de Souza. Abstiveram-se, os conselheiros: 
Vicente Lopes, Angela Hartmann, Mara Goi, Éverton Frigo, Felipe Guadagnin, Vinicius 
Matté, Patrícia Poglia, Leila Dias e Ítalo Gonçalves. Totalizando seis votos favoráveis e 
nove abstenções.

4) Relatório Parcial do curso de Pós-graduação Lato Sensu em Educação Científica e Tecnológica Este Relatório da 2ª Edição havia sido encaminhado aos conselheiros que votaram e 
aprovaram por unanimidade.

5) Análise do Projeto de Curso da 3ª Edição de Pós-Graduação Lato Sensu em Educação 
Científica e Tecnológica

A nova edição do Curso de PósGraduação Lato Sensu em Educação Científica e 
Tecnológica que será ofertado em dois mil e dezenove foi discutida e o Projeto do 
Curso foi aprovado com as abstenções dos Conselheiros: Ítalo Gonçalves e Fetipe 
Guadagnin.

6) Análise do Parecer da CLE do Projeto de Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão e 
Educação Ambiental

O Professor Rafael Feltrin apresentou a Proposta e salientou que as adequações 
solicitadas pela Comissão Local de Ensino foram realizadas, conforme consta nos 
documentos encaminhados aos conselheiros. Após avaliar e examinar a documentação 
o Projeto foi aprovado com uma abstenção do Conselheiro Ítalo Gonçalvez

7) Análise das alterações nos Convênios de Cooperação vinculados ao Programa Conexões

A Conselheira Ângela Maria Hartmann explicou que houve necessidade de mudanças 
nas datas de início e nos valores dos Acordos de Cooperação. Estas adequações 
serão realizadas pelo Curso de Ciências Exatas/Licenciatura e precisa do aval do 
Conselho de Campus. O Acordo de Cooperação com os municípios, que seriam de 
quatro anos passará • /lb ter duração de um ano e meio. O Conexões abrange sete 
municípios: Caçapava do Sul, Lavras do Sul, Vila Nova do Sul, Santana da Boa Vista, 
São Sepé, Santa Margarida do Sul e Formigueiro. As alterações nas minutas de 
Acordos de Cooperação foram aprovadas, com uma abstenção do Conselheiro ítalo 
Gonçalves

8) Inclusões em Pauta: a) Recomposição do NDE de Geologia

A Ata número um do ano de dois mil e dezoito, da Comissão do Curso de Geologia, foi 
lida. Ela contém a recomposição do Núcleo Docente e Estruturante (NDE), do Curso de 
Geologia, conforme segue: Igor Magalhães Clemente (Presidente), Felipe Guadagnin 
(Secretário), Delia Del Pilar Montecinos de Almeida, Luís Eduardo de Souza, Luiz 
Delfino Teixeira Albarnaz e Reginaldo Fabiano da Silva Afonso. O Coordenador do 
Curso Vinicius Matté é membro nato. A recomposição foi necessária devido a saída do 
Professor Felipe Caron, em decorrência de sua redistribuição para a UFRGS e a 
inclusão do docente Igor Magalhães Clemente. A nova composição foi aprovada por 
unanimidade.
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8) Inclusões em Pauta:  b) Lembrar eleição A Professora Aline Balladares lembrou que hoje está transcorrendo a eleição para 
diversos cargos no Campus e que a participação de todos é importante.
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1) Apreciação da Ata do Conselho de Campus n°04/2018 O Conselheiro Vinicius Matté solicitou que a terceira pauta da referida Ata fosse 
reescrita constando todas as falas. A Ata ficará suspensa até a próxima reunião.

2) Aprovações ad referendum: a) Comissão Examinadora

A Comissão Examinadora referente à vaga do Processo Seletivo do Edital n° 200/2018, 
foi referendada, conforme segue: Área de Geologia. Titulares: Professor Doutor lgor 
Magalhães Clemente, Professor Doutor André Weissheimer de Borba e Professor 
Doutor Felipe Caron. Suplentes: Professora Doutora Cristiane Heredia Gomes e 
Professor Doutor Tiago Rafael Gregory.

2) Aprovações ad referendum:  b) Afastamento do Professor Maximilian Fries
O afastamento do Professor Maximilian Fries para Denver, Colorado, Estados Unidos 
da América, no período de dezenove à vinte dois de julho e de sete a dez de agosto de 
dois mil e dezoito, foi referendado por unanimidade.

3) Projetos de Pesquisa

Os Projetos de Pesquisa foram aprovados por unanimidade conforme segue: " Estudo 
Geoquímico de Solos e Sedimentos em Mineradora de Calcário para Avaliação de 
Impacto Ambiental", Coordenadora Anelise Marlene Schimidt; "Atividades 
Experimentais Investigativas e Resolução de Problemas na Formação Inicial e 
Continuada de Professores de Ciências da Natureza", Coordenadora Mara Elisângela 
Jappe Goi; "Monitoramento da Carga Orgânica' Poluidora de Águas Superficiais pela 
Avaliação Espectrofluorimétrica da Oxidação do Azul de Metileno", Coordenadora Zilda 
Baratto Vendrame. Também, a prorrogação do tempo de desenvolvimento do Projeto 
"Reconhecimento de Indicadores Prospectivos de Depósitos Minerais na Região 
Centro-Sul do Rio Grande do Sul", Coordenadora Cristiane Heredia Gomes.

4) Prestação de contas do afastamento para Pós-Graduação de Nerval Vieira Junior

No Memorando cento e quarenta dois mil e dezoito, o Servidor solicitou renovação do 
afastamento para o primeiro semestre de dois mil e dezoito, bem como prestou es 
Balladares, contas do último semestre de dois mil e dezessete. Encaminhou, 
juntamente com o Memorando, o Parecer do Orientador, o Histórico do Curso e o 
Comprovante de Matrícula. A Prestação de Contas foi aprovada por maioria dos votos 
com uma abstenção do Conselheiro Luís Eduardo

5) Homologação da Eleição do Edital 001/2018, da Comissão Eleitoral Local do Compus de 
Caçapava do Sul

A Ata da Comissão Eleitoral Local, com o resultado da Eleição, conforme o Edital n°
01/2018 foi aprovada por unanimidade.

6) Parecer do PPC do Curso de Licenciatura em Ciências Exatas

As adequações do PPC de Ciências Exatas-Licenciatura estabelecidas pela Resolução 
dois de dois mil e quinze do Conselho Nacional de Ensino/Ministério de Educação e 
Cultura, que incluem a integralização dos quatro percursos totalizando três mil e 
duzentas horas, foram atendidas. No entanto, a Comissão Local de Ensino solicitou 
algumas alterações que sanadas pelo Núcleo Docente Estruturante do Curso de 
Ciências Exatas foram apreciadas pelo Conselho de Campus que aprovou por 
unanimidade.

7) Oferta Regular de componentes 2018/02

A Professora Aline Balladares comunicou que o Calendário Acadêmico será alterado 
devido a paralisação dos camioneiros e dos jogos da Copa. Lembrou que é obrigatório 
que tenha cem dias letivos e o Calendário terá de ser modificado. A alteração da data 
de encerramento deste semestre e do próximo já foi alterado na Comissão Superior de 
Ensino e irá para o CONSUNI. Após discussão, foi decidido que a componente 
curricular "Exploração e Avaliação de Depósitos Minerais" será ofertada no mesmo 
horário de "Avaliação e Depósitos", com total de quarenta vagas. A redução das turmas 
de Cálculo II e Probabilidade Estatística ficará vinculada a avaliação. A Oferta de 
Componentes para 2018/2 foi aprovada por unanimidade.

8) Oferta de Componentes para o Período Letivo Especial 1 (Julho 2018) A oferta para o Período Letivo Especial I foi aprovada por unamidade ratificando a 
aprovação da Comissão Local de Ensino.

9) Critérios para elaboração da Planilha Docente do campus Este item da pauta foi discutido e ficou para a próxima reunião em que o Professor 
Ricardo Ellenshon esteja presente para esclarecer alguns pontos.

10) Moção de apoio para vincular técnico Leomar, lotado na PROGRAD, as ações do Programa 
Conexões

A Moção de apoio à permanência do Servidor Leomar Mônego, no Campus de 
Caçapava do Sul, trabalhando junto ao Programa Conexões foi aprovada por 
unanimidade.
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11) Inclusão na Pauta: A Representação na Comissão do Plano de Desenvolvimento Institucional 
2019 a 2023

Terá como integrantes: a Equipe Diretiva, a Comissão Permanente de Avaliação, dois 
Técnicos Administrativos em Educação, dois docentes, dois discentes ( Gabriel 
Sperandio e Gabriel' Konze), e um Conselheiro (Ítalo Gonçalves).

DATA LINK PAUTA DELIBERAÇÃO

Ata CC - 06/2018

https://unipampa.edu.
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s/documentos/ata_cc_06_2018.
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1) Apreciação da Ata do Conselho de Campus n° 05/2018
Esta Ata foi aprovada por maioria dos votos, com abstenções dos novos conselheiros: 
Carolina Ferreira de Matos Jauris, Tiago Gregory, Márcio André Rodrigues Martins e da 
Coordenadora do Curso de Ciências Exatas, Angela Maria Hartmann.

2) Aprovações "ad referendum": a) Afastamento do país Professor Felipe Guadagnin
O Afastamento para o Professor Felipe Guadagnin participar do Simpósio Anual de 
Geologia do Brasil e da China 2018, de três a dezenove de setembro do corrente ano, 
em Pequim na China foi referendado por unanimidade

2) Aprovações "ad referendum": b) Afastamentos do país, Professor Moisés Razeira (9 a 
17/08/2018 e 6 a 16/09/2018)

Os afastamentos do país do Professor Moisés Razeira foram analisados e 
referendados por unanimidade. O primeiro afastamento foi para o XVII Meeting of 
Physics, na National University of Engineering, de nove a dezessete de agosto de dois 
mil e dezoito, em Lima/Peru. O segundo foi para o 8th International Workshop on 
Astronomy and Relativistic Astrophysics — IWARA2018, na UFRGS/UNI, de seis a 
quinze de setembro de dois mil e dezoito, em Ollantaytambo, Sacred Valley, Peru. 

3) Apreciação do Relatório Semestral do Pós-Doc, Servidor José Pedro Rebés Lima
O Relatório Semestral de Capacitação do Professor José Pedro Rebés Lima foi 
examinado e aprovado por maioria dos votos, com abstenção dos conselheiros Tiago 
Gregory, Cristiane Gomes, Carolina Matos e Marcio André Rodrigues Martins.

3) Apreciação do Relatório Semestral do Pós-Doc, Professor Marcus Vinícius Aparecido Gomes 
de Lima

Também foi aprovado por por maioria dos votos, com abstenção dos conselheiros 
Tiago Gregory, Cristiane Gomes, Carolina Matos e Marcio André Rodrigues Martins

4) Anuência para participar do' Programa de Doutorado CTISM/UFSM, Servidores Ricardo 
Machado Ellerisonh, Mara Jap Goi e Sandra Hunsche

Após apreciação, o Conselho de Campus aprovou por unanimidade, a participação 
desses professores como colaboradores no Programa de Pós-Graduação —Doutorado 
Acadêmico em Educação Profissional e Tecnológica, do CTISM UFSM, caso o Projeto 
seja aprovado pela Capes. Esta colaboração não poderá afetar as atividades no 
Campus Caçapava. Será feita urna consulta a PROGEPE e a PROPPI sobre o acordo 
de cooperação.

5) Homologação do novo Coordenador da Comissão Local de Pesquisa e indicação de 
representantes docentes, TAEs e discentes

As indicações da Professora Carolina Ferreira de Matos Jauris (Coordenadora), 
Cristiane Lenz Dalla Corte (Vice-Coordenadora), Everton Frigo e Cristiane Lenz Dalla 
Corte (Representantes docentes), foram aprovadas por unanimidade. As 
representações TAE e discente serão escolhidos posteriormente já que não houve 
representantes.

6) Alteração do NDE do Curso de Ciências Exatas
A nova composição do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Ciências Exatas foi 
aprovada por unanimidade, conforme Ata n°02/2018, da Comissão do Curso de 
Ciências Exatas — Licenciatura, do Campus de Caçapava do Sul.

7) Solicitação de espaço físico para construção de uma estufa incubadora de espécies vegetais 
na área externa no Campus

A solicitação da Professora Caroline Wagner de espaço físico para construção de urna 
estufa incubadora de espécies vegetais na área externa do Campus, próxima dos 
containers de coleta de lixo, próxima a cerca que delimita o Campus, foi aprovada por 
unanimidade. A manutenção da estufa será de responsabilidade da Professora.

8) Processo disciplinar discente O Processo 23100.001229/2018-76 foi encaminhado ao Conselho de Campus para 
conhecimento.

9) Indicação TAE PPGTM
Os nomes, da Servidora Ângela Cristina Bertoi Fleck, como representante dos 
Técnicos Administrativos em Educação e de Caio César Vivian Guedes Oliveira, como 
representante dos Discentes foram aprovados por unanimidade.

10) Reunião CPRM
A Professora Aline Balladares comunicou que a CPRM retomou a negociação para a 
Construção da Litoteca na área nova do Campus e esta tramitando junto a Reitoria um 
Protocolo de Intenções envolvendo a unipampa e CPRM.

11) Reunião FEPAM A Conselheira Carolina Marques comentou sobre os processos que a FEPAM moveu 
sobre o Campus devido a problemas com esgoto e saneamento.

12)Reunião Otomar A Professora Aline Ballada•es comentou que uma organização representada por 
Otomar Vivian quer construir um Centro de Treinamento no Campus

13) Restaurante Universitário A Conselheira Carolina Marques explicou que devido a medidas de contenção os 
valores das refeições no Restaurante Universitário sofrerá aumento.
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14)Coordenação de Laboratórios
Na eleição para Coordenação Geral dos Laboratórios não houve candidatos, então foi 
indicada a Professora Jaqueline Pinto Vargas. Esta indicação foi homologada pelo 
Conselho de Campus por unanimidade

15) Anima Campus
O Anima Campus será nos dias três e quatro de novembro dois mil e dezoito. Os 
recursos financeiros serão provenientes da Pró-Reitoria de Extensão e as atividades 
artísticas serão alusivas aos 10 anos da unipampa.

16) Inclusões em Pauta: a) A nova formatação do Regimento do Curso de Pós-Graduação lato 
Sensu - Especialização em Educação Científica e Tecnológica (CPG-ECT), do Campus de 
Caçapava do Sul, da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA)

Foi homologada pelo Conselho de Campus por unanimidade.

16) Inclusões em Pauta: b) o Resultado da Avaliação da Proposta de Especialização em Gestão e 
Educação Ambiental enviado pela PROPPI

A Proposta e o Regimento foram submetidos ao conselho do Campus e os pareceres 
aprovados por unanimidade.

16) Inclusões em Pauta:  c) Os Projetos de Extensão

Foram aprovados por unanimidade, conforme segue: "Livro Infantil sobre Geologia, 
Turismo e empreendedorismo", Coordenadora Renata Vivian de Miranda; "Sob a Minha 
Pele" , Coordenadora Renata Vivian de Miranda; "Caracterização de Espaços não 
Formais de Aprendizagem em Ciências do Município de Caçapava do Sul" 
Coordenadora Lucilene Dornelles Mello; "Dia do Livro & da Biblioteca", Coordenadora 
Marindia Porto Nunes; "Promoção da Coleta seletiva no Município de Caçapava do Sul 
através de ações de Educação Ambiental", Coordenadora Rafaela Rios; "Capacitação 
dos Professores para uso da lousa digital ", Coordenadora Maria Lúcia Pozzatti Flores; 
"Jogando Xadrez no Campus e nas Escolas ", Coordenador Paulo Henrique dos 
Santos Sartóri; "Conhecendo Libras", Coordenadora Deise Lisiane Soares Luiz; "Lingua 
que se Vê", Coordenadora Cássia Silva; "6" Mostra Cultural Farroupilha", 
Coordenadora Zilamar Teixeira de Carvalho Ferreira; "Ações de divulgação e 
propaganda dos cursos de graduação da Unipampa-Campus Caçapava do Sul para 
captação de potenciais alunos". Também foram aprovados por unanimidade, os 
seguintes relatórios: 1) Feira de Ciências-Difimdindo Ciência e Tecnologia na Região 
da Campanha -Caçapava do Sul (RS); (2) Jogando Xadrez no Compus e nas Escolas; 
(3) Estratégias de Educação Ambiental para o Fortalecimento da Coleta Seletiva. O 
projeto Teremim, da construção à prática, não foi executado. Os relatórios dos seguinte 
projetos foram aprovados com ressalvas: (5) UniDiversidade: festival de Arte e 
Diversidade da Unipampa; (6) Capacitação dos professores para uso da lousa digital; 
(7) Educação Empreendedora; (8) Cultura Itinerante. 

16) Inclusões em Pauta: d) A Ata n°04/2018 do Conselho do Campus de Caçapava do Sul Havia sido aprovada por maioria dos votos com uma abstenção do Conselheiro Vicente 
Lopes foi ratificada.

16) Inclusões em Pauta:  e) A Minuta do Edital Específico de Seleção para ingresso no Curso de 
Ciências Exatas- Licenciatura, para o primeiro semestre de 2019 Foi aprovada por unanimidade

16) Inclusões em Pauta:  f)  Comissão Local para PDI
A Professora Aline Balladares falou que a Comissão Local para PDI já está organizada. 
Solicitou a todos que encaminhem suas contribuições até três de setembro e 
posteriormente a Reitoria virá até o Campus para ouvir.

DATA LINK PAUTA DELIBERAÇÃO

Ata CC - 07/2018

https://unipampa.edu.
br/cacapava/sites/cacapava/file
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1) Apreciação da Ata do Conselho de Campus no 06/2018
A ata foi aprovada, sem emendas, por maioria dos votos e abstenções dos 
conselheiros: Vitalino Cesca Filho, Everton Frigo, Luís Eduardo de Souza e Ítalo 
Gonçalves.

2) Homologação de Membro Externo do Conselho de Campus O Conselho homologou por unanimidade, como Representantes Externos: Catia Cilene 
Morais Dutra (Titular) e Rosilda Teixeira de Freitas (Suplente).

3) Referendar PDI do Campus Caçapava
O Projeto de Desenvolvimento Institucional (PDI) foi referendado por maioria dos votos 
com as abstenções dos conselheiros: Carolina Matos, Ítalo Gonçalves e Luis Eduardo 
de Souza.

4) Afastamento do país Servidora Delia Dei Pilar Montecinos de Almeida 

A solicitação de afastamento da Professora Delia Del Pilar Montecinos de Almeida para 
participar do XV Congresso Chileno de Geologia e de um curso pré-congresso, no 
período de treze a vinte nove de novembro de 2018, na cidade de Concepción, no 
Chile, foi aprovada por unanimidade.

5) Resposta ao Parecer da Comissão Superior de Ensino sobre o Projeto Pedagógico do ABI 
Ciências Exatas e da Natureza. Este item foi retirado de pauta pela Conselheira Ângela Hartmann.
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6) Homologar Edital de Eleição
O Edital número dois, dois mil e dezoito, da Comissão Eleitoral Local de Caçapava do 
Sul , para eleições de Representações nas Coordenações dos Cursos de Graduação, 
foi homologado por unanimidade.

7) Criação do Laboratório de Geociências Espaciais e Astrofísica (LaGEA)
O Professor Vinicius de Abreu Oliveira defendeu a proposta. O Projeto de Criação do 
LaGEA foi encaminhado aos conselheiros. Após análise e discussão, a proposta foi 
aprovada por unanimidade.

8) Ciência do Arquivamento do Inquérito Civil n 000726.00039/2010

O Professor Ricardo Ellenshon informou que o Inquérito do Ministério Estadual, a 
pedido da FEPAM, que tinha a finalidade de apurar possível ( Ricardo M ado 
Ellenshon, poluição ambiental no Campus Caçapava, foi arquivado porque existe um 
outro na esfera federal. 

9) Solicitação de área para realizar experimento - TCC (professor Vicente Lopes)

A área localizada próxima a quadra de areia foi requisitada pelo professor Vicente 
Lopes para realização de experimento referente ao TCC da aluna Eloisa Nascimento. 
O Experimento permanecerá no local até dezembro do corrente ano. O espaço será de 
cinco por sete metros. Os conselheiros aprovaram por unanimidade a solicitação. No 
entanto, o uso de produtos químicos deverão ser informados e em caso de risco não, 
poderão usar. Também, ao termino do projeto deverá ser retirada do terreno a 
infraestrutura.

10) Solicitação de construção de guarita no campus Caçapava Os conselheiros autorizaram a construção de uma guarita no Campus próximo aos 
prédios do Química e LATRAM

11) Prazos e informações sobre final do exercício orçamentário
A Conselheira Carolina Marques disse que em outubro encerra o exercício 
orçamentário. Solicitou que lancem as diárias que irão necessitar até o final do ano 
para fazerem a prestação de contas e caso sobre verba ela será remanejada.

12) Compra das Capelas
A compra de capelas, bem como de exaustores, para o Laboratório de Química foi 
aprovada por unanimidade. A intenção é que as capelas sejam compradas ano que 
vem.

13) Possíveis Locais para Litoteca Os conselheiros decidiram que irão conhecer a parte nova do terreno do Campus, para 
depois sugerir onde será construído o prédio para a Litoteca.

14) Ata Reunião Campus/Reitoria
A Ata da reunião da representação do Campus Caçapava com a Reitoria foi lida. Trata-
se, da discussão sobre os prédios a serem entregues ao Campus e suas pendências. 
Esta ata foi lida para ciência dos conselheiros.

15) Informações sobre o Anima Campus O Anima Campus ocorrerá provavelmente no dia vinte um de outrubro para fazer parte 
das atividades do aniversário do Município de Caçapava do Sul.

16) Inclusões em Pauta: a) o Termo de Aceite de Critérios para Elaboração da Planilha Docente

Nos quatro estágios do Curso de Ciências Exatas terá um professor responsável até 
quinze alunos e se ultrapassar o número de discentes, duplicar o número de docentes. 
É necessário reescrever o item sete e trazer para a próxima reunião do Conselho. Os 
critérios para elaboração da Planilha Docente foram aprovados por unanimidade 
condicionado a reescrita do ponto sete

16) Inclusões em Pauta: b) Sugestões do Professor Ricardo Ellensohn
O Professor Ricardo Ellensohn sugeriu que sejam criados e-mails específicos para as 
comissões de cursos e comissões. Também sugeriu que repensem sobre as saídas 
para TCCs de acordo com o orçamento

16) Inclusões em Pauta: c) o Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso Superior de 
Tecnologia em Mineração (CSTM)

Nova composição que foi aprovada por unanimidade. A composição atual é: Ítalo 
Gomes Gonçalves (Presidente), Diogo Cordova (Secretário), Suene Santos, Luís 
Eduardo de Souza, Daniela de Rosso Tolfo, Anelise Marlene Schimidt, Luciana Arnt 
Abichéquer e Meise Pricila de Paiva. 

DATA LINK PAUTA DELIBERAÇÃO

Ata CC - 08/2018

https://unipampa.edu.
br/cacapava/sites/cacapava/file
s/documentos/ata_cc_08_2018.
pdf

1) Apreciação da Ata do Conselho de Campus n° 07/2018 A ata da reunião anterior foi aprovada por maioria, com abstenção da Professora Aline 
Lopes Balladares que estava em férias.

2) Composição do Conselho

O aumento de cadeiras no Conselho do Campus de Caçapava do Sul será de acordo 
com a demanda provinda de novos coordenadores de cursos. No entanto, a 
composição do Conselho de Campus observará sempre a proporcionalidade das 
categorias.
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3) Referendar: a) nova Coordenação do PPGTM

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia Mineral (PPGTM) foi 
alterada substituindo os nomes do coordenador e Coordenador substituto, pelos do 
professor Pedro Daniel da Cunha Kemerich (Coordenador) e da professora Caroline 
Wagner (Coordenadora Substituta).

3) Referendar: b) projetos de extensão

Os projetos de extensão a seguir foram referendados por unanimidade: Curso 
Preparatório Comunitário unipampa -Dinarte, Coordenador Paulo Henrique dos Santos 
Sartori e Educação Ambiental e Inclusão Social por meio da Prática da Reciclagem na 
Campanha Gaúcha, Coordenadora Cristiane Lenz Dalla Corte.

4) Projetos de Extensão

Os seguintes projetos de extensão foram aprovados por unanimidade. A Preservação 
da Cultura através da Digitalização, coordenado por Zilamar Teixeira de Carvalho 
Ferreira e Plano Integrador da formação inicial e continuada de professores ProFI-C, do 
Programa Conexões Universidade Escola: ações de formação continuada para o 
desenvolvimento da educação básica, coordenado por André Luiz Silva da Silva. Os 
conselheiros sugeriram que a partir destes projetos o início das execuções não deverão 
ocorrer antes das homologações.

5) Programação dos pontos facultativos no Calendário Acadêmico
A Professora Aline Balladares esclareceu que os pontos facultativos não é de gerência 
do Campus. O Calendário é elaborado pela Comissão Superior de Ensino e aprovado 
pelo CONSUNI.

6) Discutir Memorando n° 13/2018 da PROPPI referente cadastros de projetos no SisGen

O Memorando treze de dois mil e dezoito, da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação 
e Inovação (PROPPI), relativo ao Cadastro de Projetos no SisGen e seu impacto nos 
trabalhos do Campus, foi discutido. A Professora Aline Balladores vai levar o assunto 
para a plenária do CONSUNI.

7) Distribuição de Créditos para TCCs e Estágios A Comissão Local de Ensino já definiu que a distribuição de créditos para Trabalho de 
Conclusão de Curso e estágios será duas semanas após fechar o prazo da matrícula.

8) Regimento PROFMAT
O Professor Vitalino Cesca Filho apresentou o Regimento Interno do Mestrado em 
Matemática em Rede Nacional- PROFMAT-  UNIPAMPA. Após discussões os 
conselheiros aprovaram por unanimidade o Regimento

9) Programa de Pós-Graduação em Geociências
A proposta de programa de pós-graduação a nível de mestrado acadêmico foi 
discutida. O Programa de Pós-Graduação em Geociências (PPGGEO) foi aprovado por 
unanimidade.

10) Critérios Planilha Docente (Adequação do item 7) A nova redação do item sete da Planilha docente foi aprovada por unanimidade.

11) Credenciamento do Prof. Felipe Guadagnin ao PPGTM O Credenciamento do Professor Felipe Guadagninao Programade Pós-Graduação em 
Tecnologia Mineral (PPGTM) foi aprovado porunanimidade.

12) Alteração do NDE-Ciências Exatas

A alteraçãoda presidênciado NúcleoDocente EstruturantedoCursode Ciências Exatas - 
Licenciatura foiaprovadapor unanimidade.O ProfessorMárcio André Rodrigues Martins 
será substituído pela Professora Caroline Wagner.O Cursoemitirá um atestado para o 
Professor Paulo Henrique Sartori de substituição a Professora Sandra.

13) Inclusões em Pauta: a) Conclusão do Processo de afastamento do Professor Mateus 
Guimarães da Silva

Para conclusão do Doutorado foi levado ao Conselho para finalização. Acompanhou o 
Processo: Ata de Defesa, Relatório final e Tese. Os Conselheiros referendaram por 
unanimidade a finalização do afastamento.

13) Inclusões em Pauta:  b) Integralização dos cursos
A Conselheira Ângela Hartmann consultou os pares sobre o tempo de integralização do 
Curso. Após discussão, decidiram que o desligamento ou não do aluno será através de 
análise da Comissão de Curso. 

13) Inclusões em Pauta: c) Caminhada na área nova

O Conselheiro Tiago Gregory comunicou que fez uma visita ao terreno novo do 
Campus e sugeriu que os demais conselheiros também o façam. Alertou que existem 
diferenças no relevo que não são percebidas através dos mapas. Sugeriu que todos 
conheçam a área antes de planejar a ocupação.

13) Inclusões em Pauta: c) o Relatório de Gestão A ProfessoraAline falou sobre o Relatório de Gestão e os pedidos de informações aos 
cursos.

DATA LINK PAUTA DELIBERAÇÃO

Ata CC - 09/2018

https://unipampa.edu.
br/cacapava/sites/cacapava/file
s/documentos/ata_cc_09_2018.
pdf

1) Apreciação da Ata do Conselho de Campus n° 08/2018 A ata da Reunião Ordinária do Conselho de Campus de vinte quatro de outubro de dois 
mil e dezoito foi aprovada por unanimidade, sem emendas.
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2) Acordo de Cooperação Técnica entre unipampa e UFRGS foi analisado

Este Acordo de Cooperação tem por objetivo estabelecer condições de cooperação 
entre as partes, com vistas a atividade de ensino, pesquisa e extensão junto ao Curso 
de Licenciatura em Ciências da Natureza. O Acordo de Cooperação Técnica entre a 
Universidade Federal do Pampa e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul foi 
aprovado por unanimidade.

3) Acordo de Cooperação entre unipampa e CPRM

Trata-se de um Protocolo de Intenções que entre si celebram a Companhia de 
Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) e a Universidade Federal do Pampa 
(unipampa), que tem como objeto formalizar o interesse de ambas as partes em futuras 
cooperações institucionais. Este Protocolo de Intenções foi referendado por 
unanimidade.

4) A Oferta Regular 2019/01 foi discutida A Oferta Regular para o primeiro semestre do ano de dois mil e dezenove foi aprovada 
por unanimidade, observadas as alterações sugeridas na Comissão Local de Ensino.

5) Descredenciamento de docente do PROFMAT

A solicitação de descredenciamento do Professor José Rafael Bordin do Mestrado 
Profissional em Matemática em Rede Nacional -PROFMAT, foi aprovada por 
unanimidade. O pedido foi devido a redistribuição do Professor para outra instituição de 
ensino.

Inclusões em Pauta: a) Ata da Eleição dos Coordenadores de Curso
A Ata de Apuração da Eleição para representação de Coordenador de Curso de 
Graduação, Edital 02/2018, da Comissão Eleitoral Local do Campus de Caçapava do 
Sul - UNIPAMPA foi aprovada por unanimidade.

Inclusões em Pauta: b) Processo do Laboratório de Química

A solicitação de capelas para o Prédio de Laboratórios de Química foi analisada. As 
possibilidades foram discutidas, mas priorizando a segurança, respeitando os trâmites 
legais e priorizando a economicidade decidiram, por unanimidade, pela compra das 
capelas.

Inclusões em Pauta: c) Alteração do NDE da Licenciatura
A alteração na composição do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Licenciatura 
em Ciências Exatas foi aprovada por unanimidade. Consiste na troca da Professora 
Sandra Hunsche pelo Professor Paulo Henrique dos Santos Sartóri (Secretário).

Inclusões em Pauta: d) Substituto de Cristina Oliveira na Secretaria Acadêmica
A substituição na chefia da Secretaria Acadêmica do campus de Caçapava do Sul-
unipampa, na ausência de Cristina Brito Oliveira será feita por Marco Antonio Moreira 
da Silva. Esta decisão foi referendada por unanimidade.

Inclusões em Pauta: e) Relatório de Monitoria
O Relatório Final do Projeto de Monitoria em Cálculo com Uso de Tecnologias de 
Informação e Comunicação, coordenado pelo Professor Vitalino Cesca Filho foi 
aprovado por unanimidade.

Inclusões em Pauta: f) Minuta do Memorando Circular sobre os laboratórios

A Minuta da Comissão Local de Extensão sobre a restrição ou não dos laboratórios por 
discentes sem a presença de servidores foi debatida. A Minuta do Memorando Circular 
0001/2018/Direção foi aprovada por unanimidade. Registramos que os Conselheiros 
Felipe Guadagnin e Ítalo Gonçalves já haviam se retirado no momento desta última 
votação.

DATA LINK PAUTA DELIBERAÇÃO

Ata 01/2019
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1) Apreciação da Ata do Conselho de Campus n° 10/2018
A Ata da última reunião do Conselho de Campus de Caçapava do Sul no ano de dois 
mil e dezoito foi aprovada por maioria de votos, com abstenção dos conselheiros: José 
Pedro Rebés Lima, Carolina Sampaio Marques e Maria Lúcia Pozzatti Flôres.

2) Aprovações ad referendum: a) participação do Professor Felipe Guadagnin no Projeto Modelo 
Digital 3D da Furna Feia, Bacia Potiguar

Este Projeto está vinculado ao Departamento de Geologia da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte. A participação do Professor Felipe Guadagnin foi referendada por 
unanimidade, desde que não interfira nas atividades desenvolvidas na Universidade 
Federal do Pampa.

2) Aprovações ad referendum: b) CPPD
A indicação da Professora Delia Del Pillar Montecinos de Almeida, como suplente do 
Professor Tiago Gregory junto a Comissão Permanente Pessoal Docente (CPPD), foi 
referendada por unanimidade.
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3) Projetos e Relatórios de Ensino

Relembrando conceitos de Matemática Básica (RMB), Coordenado por Daniela de 
Rosso Tolfo; Curso de Nivelamento de Cálculo, Relembrando conceitos de Matemática 
Básica (RMB), Coordenado por Maria Arlita da Silveira Soares; Monitoria nas 
Componentes Curriculares de Química Geral e Bases Experimentais da Química, 
Coordenado por Lucilene Dornelles Mello; "Curso Básico de Modelagem Geológica e 
de Contaminação", Coordenado pela Profa. Luciana Arnt Abichequer; Monitoria: uma 
prática de saberes, Coordenado por Cristiane Heredia Gomes; Monitoria de Petrologia, 
Mineralogia e Mapeamento geológico, Coordenado por Vinicius Matté; Monitoria para 
disciplinas de Bioquímica e Microbiologia Ambiental, Coordenado por Caroline Wagner 
(Não Executado); Mais leitura para TODOS, Coordenado por Cristiane Heredia Gomes; 
Curso Básico de Modelagem Geológica e de Contaminação - Coordenado por Luciana 
Arnt Abichéquer; Projeto de monitoria em Cálculo I, Coordenado por Maria Lucia 
Pozzatti Flôres (Não Executado); Desenvolvimento de experimentos alternativos com 
materiais recicláveis ou de baixo custo para o ensino de Operações Unitárias, 
Mecânica dos Fluidos, Cinética e Cálculo de Reatores, Coordenado por Mateus 
Guimarães da Silva; A teoria na prática: ciclo de palestras sobre mineração e meio 
ambiente (edição 2018), Coordenado por Régis Sebben Paranhos; Monitoria em 
Cálculo com uso de tecnologias de informação e comunicação, Coordenado por 
Vitalino Cesca Filho (Não Executado); Estudo geoquímico de solos e sedimentos em 
mineradora de calcário para avaliação de impacto ambiental, Coordenado por Anelise 
Marlene Schmidt; Estudos toxicológicos relacionados a metais presentes em rejeitos de 
áreas de mineração em modelos de Drosophila melanogaster, Coordenado por 
Caroline Wagner; O uso da solução matricial fundamental na obtenção de soluções do 
tipo ondas planas e modais em linhas de transmissão, Coordenado por Daniela de 
Rosso Tolfo; Diagnóstico e Otimização de Operações Unitárias para o Estabelecimento 
de um Planejamento de Lavra e Beneficiamento Sustentável no Âmbito de um Sistema 
de Gestão Ambiental (SGA), ISO 14.001, Coordenado por Luis Eduardo de Souza; 
Formação Continuada de Professores de Ciências da Natureza, Coordenado por Mara 
Elisângela Jappe Goi; Aplicações das Bases de Grõbner, Coordenado por Vitalino 
Cesca Filho; Políticas e estratégias do Campus Caçapava do Sul no combate à evasão 
e a retenção: uma parceria entre cursos e coordenação acadêmica (Não Executado), 
Coordenado por Luciana Arnt Abichéquer. Projetos: Curso Básico de Modelagem 
Geológica e de Contaminação, Coordenado por Luciana Arnt Abichéquer; Monitoria de 
Petrografia ígnea, Mineralogia II e Mapeamento geológico, Coordenado por Vinicius 
Matté; Dia do Livro&Biblioteca, Coordenado por Maríndia Pôrto Nunes; Ensinar para 
Aprender: a Monitoria, Coordenado por Cristiane Heredia Gomes; Curso de 
Nivelamento de Cálculo, Relembrando Matemática Básica (RMB), Coordenado por 
Maria Arlita de Silveira Soares, Acervo litológico do Escudo Sul-rio-grandense, parte 
um: o Complexo Metamórfico Passo-Feio, Coordenado pelo Professor Tiago Rafael 
Gregory. Os Relatórios e Projetos foram aprovados por unanimidade.

4) Projetos e Relatórios de Extensão

O parecer da Comissão Local de Extensão sobre a aprovação ad referendum de 
relatórios e projetos de extensão foi aprovado por unanimidade, conforme segue, 
Relatórios: Promoção da Coleta Seletiva no município de Caçapava do Sul através de 
ações de Educação Ambiental; Capacitação dos professores para uso da lousa digital e 
Dia do Livro & Biblioteca. Projetos: Estudo Ambiental na área do Geoparque: a 
educação ambiental como ferramenta alternativa para mudança de atitude; Promoção 
da Coleta Seletiva Solidária no município de Caçapava do Sul; Geo.trilhas: Trilhando a 
Geologia; Mostra Cultural Farroupilha; Preservação da Cultura através da Digitalização. 
Cápsulas de Café: Uma alternativa de reaproveitamento na produção de mudas de 
plantas.

5) Relatório Semestral Servidor Nerval Vieira Junior
Após análise dadocumentação apresentada pelo ServidorHerval de Souza Vieira 
Junior, o Relatório semestral do Mestrado, bem como, a renovação do afastamento por 
mais seis meses foram aprovados por unanimidade.

6) Atividades Esporádica em outra IES, Servidor Ricardo Machado Ellensohn
O pedido, conforme o Memorando 014/2019, para atuar como decente no Curso de 
PósGraduação Lato Sensu, Gestão da Qualidade, do Instituto Avançado de Ensino, 
Pesquisa e Tecnologia de Londrina, Paraná foi aprovado por unanimidade.
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7) Solicitação para tratar de interesses particulares, Servidor Marcelo Lusa

O Processo n° 23100.003644/2018-64, referente ao pedido de Licença para tratar de 
Interesses particulares foi analisado pelos conselheiros. O solicitante esteve presente 
na reunião e explicou os motivos que o levaram a requerer a licença. Após inteirar-se, 
sobre o assunto, os conselheiros votaram aprovando por unanimidade, a Licença para 
tratar de interesses particulares pedida pelo Servidor Marcelo Lusa.

8) Afastamento do país do Servidor Vinicius Abreu de Oliveira

A participação na reunião anual do PLOAD, em São Tomé e Príncipe, junto com as 
celebrações do centenário do eclipse solar de 1919, no âmbito do Projeto Eddington na 
Sundy, de vinte três de maio até dois de junho do corrente ano, foi aprovada por 
unanimidade.

9) Informes sobre o uso de equipamentos do LAGEO Este item foi retirado de pauta pelo requerente.

10) Acordo de Cooperação com a FIDA

O Acordo de Cooperação entre Universidade Federal do Pampa e a Empresa Irmãos 
Cioccari & Cia Ltda foi aprovado por unanimidade. O transporte de pessoas e materiais 
para as atividades decorrentes do Projeto coordenado pelo Professor Ítalo Gomes 
Gonçalves ficará por conta da Empresa Mineradora.

11) Relatório de Gestão 2018 Será tratado durante os informes.

12) Projeto Saúde Mental na unipampa

A Minuta do Projeto foi examinada. A Direção do Campus de Caçapava do Sul 
comunicou uma possível visita dos Psicólogos que fazem parte deste projeto ao 
Campus. Ficou acordado que se necessário o Campus arcará com duas diárias e meia 
para a vinda, no mês de abril, destes profissionais que farão uma ação voltada a 
Comunidade Acadêmica. Os conselheiros sugeriram que seja pleiteado junto a Reitoria 
as despesas com as diárias para os servidores do Projeto Saúde Mental, No entanto se 
não houver verbas externas o Campus arcará com o ônus. Esta proposta foi aprovada 
por maiori a dos votos e obteve uma abstenção do Conselheiro Felipe Guadagnin. 

13) Informes da Direção:

a) as adaptações para a instalação das capelas já estão prontas; b) está sendo feita 
revisão rio contrato dos terceirizacios para ocupação de postos nos novos prédios; c) a 
previsão do orçamento será para mês de abril; d) as solicitações para o Conselho cle 
Campus deverão ser encaminhadas pelo SEI para a Secretaria do Gabinete; e) as 
substituições de CDs e EGs serão pagas somente para quem tiver portaria; f) o 
Conselho de Campus passará a ter mais um integrante representando os Técnicos 
Administrativos em Educação a fim de manter a proporcionalidade. Wendell Felix 
Rodrigues de Oliveira será o novo conselheiro. g) o Carnpus irá receber uma nova 
academia ao ar livre que é resultado de uma Emenda Parlamentar; h) o Relatório de 
Gestão dois mil e dezoito será encaminhado para a Pró-Reitoria de Planejamento e aos 
conselheiros do Campus Caçapava.

14) Inclusões em Pauta:   a) a solicitação da Professora Cristiane Heredia Gomes para participar 
do processo de credenciamento como Coorientadora junto ao Programa de Pós-Graduação em 
Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS) 

Foi aprovada com unanimidade.  Foi sugerido um acordo de cooperação entre a
Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) e Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS

14) Inclusões em Pauta: b) a solicitação de nova Portaria alterando a composição do Núcleo 
Docente Estruturante do Curso de Licenciatura em Ciências Exatas, do Campus de Caçapava do 
Sul - unipampa

Foi aprovada por unanimidade. A nova composição é integrada pelos seguintes 
professores: Caroline Wagner, Presidente (SIAPE 1852154); Paulo Henrique dos 
Santos Sartori, Secretário (SIAPE 2241130); André Luis Silva da Silva (SIAPE 
2206297); Mara Elisangela Jappe Goi (SIAPE 2063275); Maria Arlita da Silveira Soares 
(SIAPE 2075800); Maria Lucia Pozzatti Flôres (SIAPE 1324326 ) e Rafhael Brum 
Werlang(SIAPE 1487607

14) Inclusões em Pauta: c) a celebração de Acordo de Cooperação entre Universidade Federal do 
Pampa e a Empresa Dagoberto Barcellos S/A

A foi discutido e aprovado por unanimidade. E, ficou acordado que as despesas 
resultantes dotransporte de pessoas e materiais para atividades do Projeto coordenado 
pelo Professor Luís Eduardo de Souza ficará por conta da Empresa Mineradora.

14) Inclusões em Pauta: d) o Relatório Final de Pós-Doutorado do Professor Marcus Vinicius 
Aparecido Gomes de Lima autorizado pela Portaria cento e dois, de 30 de Janeiro de 2018 Foi aprovado por unanimidade

14) Inclusões em Pauta:  e) a alteração do NDE do Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária Foi aprovada por unanimidade, conforme Ata três dois mil e dezoito da Comissão do 
referido Curso

14) Inclusões em Pauta:  f) Comissão Local de Ensino O discente André Gustavo da Cunha Ramalho foi homologado, por unanimidade, como 
representante dos discentes junto a Comissão Local de Ensino

14) Inclusões em Pauta: g) Comissão Local de Extensão 
A Professora Aline Lopes Balladares eo Discente Giovanni Argenta Passetto foram 
indicados para representantes docente e discente na Comissão Local de Extensão. 
Esta indicação foi homologada pelo Conselho de Campus por unanimidade
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14) Inclusões em Pauta: h) Violência no meio Acadêmico O Conselheiro Tiago Gregory fez alerta sobreaviolência no meio acadêmico

14) Inclusões em Pauta: i) Programa de Desenvolvimento Acadêmico
A Conselheira Carolina Matos Jauris falou sobre Programa de Desenvolvimento 
Acadêmico e comunicou que não está tendo acessoaárea de Coordenador no Portal 
SIPPEE.
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1) Apreciação da Ata do Conselho de Campus n° 1/2019 Esta Ata foi aprovada por maioria dos votos com abstenções dos conselheiros Felipe 
Guadagnin e Pedro Kemerich.

2) Aprovações ad referendum: a) Parecer da Comissão Local de Extensão
o Parecer da Comissão Local de Extensão sobre o Projeto: "Divulgação e debate 
científico por meio de um podcast", coordenado por Vinicius de Abreu de Oliveira foi 
referendado por unanimidade.

2) Aprovações ad referendum: b) Aprovação de Projetos e Relatórios de Pesquisa

os seguintes projetos e relatórios de pesquisa foram referendados por unanimidade: 
"Correlação de dados Geológicos-Geofísicos para Redução de custos no Processo de 
Modelagem Geológica", coordenado pelo Prof. Felipe Guadagnin; "Fundamentos para 
o emprego da metodologia de Resolução de Problemas na Educação Básica", 
coordenado pela Profa. Mara Elisangela Jape Goi; "Concentrações de raclônio nas 
águas subterrâneas, e o impacto para a população de Caçapava do Sul RS", 
coordenado pelo Prof. Vinicius de Abreu Oliveira; "Estatigrafia de alta frequência e 
modelagem de reservatório nos depósitos da formação Pedra Pintada", Coordenado 
pelo Prof. Ezequiel Galvão de Souza; Estudo de toxicidade do etil e metil mercúrio 
sobre o desenvolvimento de Drosophila melanogaster coordenado pela Profa. Cristiane 
Lenz Dalla Corte; "Análise da adesão à coleta seletiva no município de Cacapava do 
Sul-RS" coordenado pela TAE: Rafaela Rios; "Estudos toxicológicos relacionados a 
metais presentes em rejeitos de áreas de mineração em modelos de Drosophila 
melanogaster" coordenado peta Profa. Caroline Wagner; "Diagnóstico e Otimização de 
Operações Unitárias para o Estabelecimento de um Planejamento de Lavra e 
Beneficiamento Sustentável no Âmbito de um Sistema de Gestão Ambiental (SgA) ISO 
14.001", coordenado pelo Prof. Luis Eduardo de Souza; "Forrnação Continuada de 
Professores de Ciências da Natureza"; coordenado pela Profa. Mara Elisangela Jappe 
Goi; "Aplicações das Bases de Gröbner" coordenado pelo Prot. Vitalino Cesca Filho. 

3) Substituição de membros na Coordenação da Especialização em Gestão e Educação 
Ambiental

A solicitação da substituição de membros na Coordenação da Especialização en 
Gestão e Educação Ambiental foi analisada. Trata-se da substituição do professor 
Rafael Feltrin pela professora Elenize Nicoletti, no cargo de coordenador substituto da 
Especialização em Gestão e Educação Ambiental, que foi aprovada por unanimidade.

4) indicação para Coordenação do LATRAM
A indicação da professora Luciana Arnt Abichequer para a Coordenação do Laboratório 
de Tratamento de Minérios (LATRAM), foi aprovada por unanimidade, com validade de 
dois anos.

5) indicação de representante discente na CLP A discente Gabriele Züge, do Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária foi aprovada 
por unanimidade para representar os discentes na Comissão Local de Pesquisa.

6) Apreciação do Relatório Final da segunda edição do Curso de Especialização em Educação 
Científica e Tecnológica.

Este Relatório trouxe em seu texto as retificações sugeridas pela Comissão Local de 
Ensino e após examinado pelos Conselheiros foi aprovado por unanimidade. Também 
foi aprovada por unanimidade, a nova Direção que terá a Professora Sandra Hunsche, 
como Coordenadora e Mara Elisângela Jappe Goi, como Coordenadora Substituta, do 
Curso de Especialização em Educação Científica e Tecnológica, lato sensu.

7) mudança no texto do PPC do Curso de Ciências Exatas
A alteração em parte do texto do PPC do Curso de Ciências Exatas, precisamente nas 
páginas setenta e três, setenta e quatro, no item dois ponto dois ponto três ponto três, 
onde consta Atividades Acadêmicas, foi analisada e aprovada por unanimidade.

8) Mineração no alto Camaquã

Os conselheiros avaliaram e chegaram conclusão de que sem um laudo técnico não é 
possível ter uma opinião correta. Será formado um grupo de trabalho para tratar do 
assunto e ter embasamento para emitir opinião sobre a barragem da CBC e possível 
dano ambiental ao Rio Camaquã. A realização de Workshop para discussão do 
assunto foi aprovada por unanimidade.
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9) Matriz Orçamentaria do Campus de Caçapava do Sul

A Conselheira Carolina Marques comunicou a todos o valor da Matriz Orçamentária 
disponibilizado para o Campus Caçapava em dois mil e dezenove. Explicou o cálculo 
de como o percentual é feito. E, apresentou uma sugestão de divisão da receita 
disponível para o ano corrente. Uma planilha será feita e encaminhada aos 
conselheiros para futura aprovação.

10) Licenciamento Ambiental dos Campi
O Licenciamento Ambiental dos campi foi discutido. Os conselheiros concluíram que 
apesar da grande importância do assunto não será possível o Campus de Caçapava do 
Sul ajudar devido a forma como está sugerido o Processo.

11) Academia ao ar livre A escolha da localização para instalação da Academia ao ar livre será feita por enquete 
à comunidade acadêmica do Campus Caçapava, na semana que vem.

12) Horta no Campus

A mudança de local para construção da horta no Campus foi discutida. O local 
escolhido para desenvolver o Projeto será próximo aos prédios dos laboratórios de 
Tratamento de Minério e de Química. Esta alteração foi aprovada por unanimidade sem 
a presença do Conselheiro Felipe Guadagnin durante a votação.

13) Indicação do Coordenador Substituto do Curso de Geofísica A indicação do Professor Igor Melnik como novo Coordenador Substituto do Curso de 
Geofísica foi aprovada por unanimidade.

14) Nova composição do NDE de Geofísica

As inclusões, no Núcleo Docente e Estruturante doCursode Geofísica, do Coordenador 
do Curso, José Pedro Rebés Lima edo Professor Marcus Vinícius Aparecido Gomes de 
Lima, bem como,a exclusão do Professor Everton Frigo,que está afastado, foram 
aprovadas por unanimidade

15)Indicação TAE da Geofísica A indicação do Técnico Administrativo em Educação Lenon Melo Ilha para participar da 
Comissão do Curso de Geofísica foi aprovada por unanimidade.

16) Projeto de Saúde Mental
Esta ação foi realizada semana passada e o valor utilizado nas diárias ficou inferir ao 
previsto, tendo sido gasta uma diária e meia. A equipe ficou de encaminhar relatório 
das atividades ao Campus e sugestões de novas ações.

17)Licenciamento Ambiental dos campi Retirado da pauta por petição.
18) A Cooperação Técnica entre UNIPAMPA-UFSM Foi retirada de pauta devido a documentação estar incompleta.

19) Inclusões em Pauta: a) aprovação ad referendum do NDE de Geologia A solicitação de Portaria do NDE do Curso de Geologia que resultou na Portaria n° 750, 
de 11 de abril de 2019, foi referendada por unanimidade.

19) Inclusões em Pauta:  b) informe da Conselheira Carolina Matos Jauris A Conselheira comunicou a todos que esta ministrando aulas em Bagé sem prejuízo às 
atividades exercidas no Campus de Caçapava do Sul.

DATA LINK PAUTA DELIBERAÇÃO
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Parecer sobre a proposta de reedição do Curso Pós-Graduação Latu Senso de Educação 
Científica e Tecnológica do Campus Caçapava do Sul/UNIPAMPA

Devido a aprovação ad referendum não poder ser utilizada devido ao prazo estar curto, 
os Conselheiros optaram por fazer votação on line. A proposta da terceira edição do 
curso foi aprovada por maioria de votos (Na ata não esta incluso o Conselheiro que se 
absteve).

DATA LINK PAUTA DELIBERAÇÃO
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1) Apreciação da Ata n° 02/2019, do Conselho do Campus de Caçapava do Sul

O Conselheiro Tiago Gregory pediu para constar a retificação da Ata 01/2019, no item 
6, onde está escrito: "foi aprovado por unanimidade" seja substituído por "foi informado 
ao Conselho". A Conselheira Carolina Matos solicitou a correção em seu nome no texto 
da Ata 02/2019 do Conselho de Campus. Após as retificações, a Ata 02/2019 do 
Conselho do Campus de Caçapava do Sul /UNIPAMPA foi aprovada por unanimidade.

2) Informe sobre o contingenciamento de verba

A Professora Aline Balladares participou aos presentes que devido ao 
contingenciamento na verba da universidade, de trinta por cento, algumas atividades 
poderão ser prejudicadas e será necessário economizar. A Conselheira Carolina 
Marques falou sobre medidas preventivas que deverão seradotadas. Também, que, as 
contrapartidas deverão serrediscutidas.

3) Processo 23100.010410/2019-54, ad referendum oferta de Componentes regulares 2019/02 Devido a não ter sido utilizado este ad referendum foi revogado.
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4) Oferta de Componentes regulares 2019/02

A oferta das Componentes Curriculares para 2019/2 e outras alterações foram 
aprovadas por unanimidade, conforme Ata 03/2019 da Comissão Local de Ensino e ad 
referendum sobre a inclusão da componente curricular "12TMLA05- Lavra de Minas a 
Céu Aberto".

5) Informe sobre situação dos prédios novos
A Professora Aline Balladares informou que provavelmente até o fim do mês será 
possível a mudança para os prédios novos. Um rodizio entre os terceirizados está 
sendo negociado.

6) Proposta para readequação dos espaços do campus A apresentação dos novos espaços físicos do Campus Caçapava foi realizada. No 
entanto, a discussão ficará para a próxima reunião.

7) Afastamento total do professor Reginaldo Afonso

O pedido do Professor Reginaldo Fabiano da Silva Afonso de afastamento integral para 
concluir o Doutorado foi analisado. Trata-se de afastamento a fim de realizar o 
Doutorado no Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática da 
Universidade Franciscana (UFN), de trinta de julho de dois mil e dezenove à vinte nove 
de julho de dois mil e vinte um. As atividades durante o segundo semestre de dois mil e 
dezenove serão realizadas pelos professores da área de Matemática e para o tempo 
restante será solicitado um professor substituto conforme acordado na Comissão Local 
de Ensino. Esta solicitação foi aprovada por unanimidade.

8) Alterações propostas pela coordenação do Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária no PPC 
do Curso

As mudanças no Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária 
foram discutidas e aprovadas por unanimidade, conforme Ata 03/2019 da Comissão 
Local de Ensino.

9) Apreciação do PPC de Engenharia de Minas
O Professor Ítalo Gomes Gonçalves apresentou o Projeto Político Pedagógico (PPC) 
do Curso de Engenharia de Minas. Após ampla discussão, a Proposta de PPC para o 
Curso de Engenharia de Minas foi aprovada por unanimidade

10) Regimento do LATRAM (Na ata divulgada não consta a deliberação)

11) Indicação de novos membros para a Comissão Local de Ensino
Os novos representantes dos Servidores Técnicos Administrativos em Educação na 
Comissão Local de Ensino são: Marindia Porto Nunes e Roger Fabiano Pacheco Alves. 
Os novos integrantes foram aprovados por unanimidade.

12) Controle efetivo sobre a participação de docentes e técnicos nas reuniões regulares das 
comissões de curso (Na ata divulgada não consta a deliberação)

13) GT para discussões sobre Mineração (Na ata divulgada não consta a deliberação)

14) Inclusões em Pauta: a) apreciação do NDE do Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária

A inclusão do Professor Rafael Matias Feltrin no Núcleo Docente Estruturante (NDE) do 
Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária foi aprovada por unanimidade. O NDE 
passou a ter a seguinte composição: Thiago Henrique Lugoquenski, Cristiane Heredia 
Gomes, Ricardo Machado Ellensohn, Vicente Guilherme Lopes, Mateus Guimarães da 
Silva, Carolina Ferreira de Matos Jauris, Julio César Soares e Rafael Matias Feltrin.

DATA LINK PAUTA DELIBERAÇÃO
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1) apreciação da Ata n° 04/2019, do Conselho do Campus de Caçapava do Sul Foi votada e aprovada por unanimidade, sem ressalvas.
2) aprovações "ad referendum": a) adequação do Regimento do Curso de Especialização em 
Educação Científica e Tecnológica Referendada com unanimidade.

2) aprovações "ad referendum":  b) oferta do Curso Letras- EAD A oferta de trinta vagas do Curso Letras EAD institucional no Polo de Caçapava do Sul 
foi referendada com unanimidade.

2) aprovações "ad referendum":  c) afastamento do Professor Moisés Razeira, com ônus limitado 
(OBS - esse item aparece como deliberação do item b na ata)

o afastamento do Professor Moisés Razeira, com ônus limitado, de quatro a nove de 
julho do corrente ano, para Cusco no Peru, foi referendado com unanimidade.

3) Controle da Frequência de Servidores em reuniões de Comissões

O Controle da Frequência de Servidores em reuniões de Comissões será realizado e o 
servidor que for convocado e não puder se fazer presente terá que justificar sua 
ausência. Esta decisão foi aprovada por unanimidade ratificando a Ata três, dois mil e 
dezenove, da Comissão Local de Ensino
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4) Proposta para readequação dos espaços do campus

A Proposta para readequação dos espaços do Campus foi analisada. O Conselheiro 
Felipe Guadagnin apresentou uma nova proposta de distribuição de espaços físicos. 
Após debaterem o assunto, os conselheiros decidiram formar uma comissão que irá 
examinar as propostas e consultar os envolvidosafi m de trazer uma nova proposta que 
melhor contemple as necessidades da Comunidade Acadêmica. O Grupo de Trabalho 
para elaborar a terceira proposta será composto pelos: coordenadores de cursos, 
Coordenador Acadêmico, Coordenadora Administrativa e Conselheiro Felipe 
Guadagnin. Uma reunião extraordinária do Conselho de Campus para tratar deste 
assunto foi marcada para dez de julho de dois mil e dezenove.

5) apreciação do Regimento do NEABI

Os demais pontos de pauta ficaram para a próxima reunião ordinária do Conselho do 
Campus de Caçapava do Sul

6) solicitação da professora Daniela Tolfo para desempenhar atividades de Pesquisa junto a 
UFSM
7) mudanças pontuais no PPC do Curso Superior de Tecnologia em Mineração
8) Realocação do espaço de trabalho do TAE Leomar
9) Pedido de Prorrogação de afastamento Profa. Mariana - SEI 23100.010074-2019-40
10) solicitação da Professora Lucilene de Cooperação Técnica UNIPAMPA-UFSM/ Processo 
23100.006463/2019-71
11) Regimento do LATRAM
12) GT para discussões sobre Mineração
13) Encaminhamento de pedido de esclarecimentos ao Conselho de Campus
14) Pedido de esclarecimento sobre critérios da planilha de vagas docentes do Campus
15) Inclusões em Pauta

DATA LINK PAUTA DELIBERAÇÃO

Ata 06/2019
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Proposta de ocupação de espaços físicos no Campus de Caçapava do Sul

Esta Proposta foi resultado do trabalho de um grupo designado pelo Conselho de 
Campus em reunião anterior. A Proposta apresentada sobre espaços físicos no 
Campus de Caçapava do Sul/UNIPAMPA foi discutida. O Conselheiro Márcio André 
Rodrigues Martins solicitou a troca do TAE Leomar Mônego da sala 304/2 para a 304/4. 
A sala da laminadora será readequada posteriormente. O Conselheiro Tiago Rafael 
Gregory alertou para o problema de infiltração no Auditório e na sala em baixo da 
escada. Sugeriu fazer dreno e reforçar o acabamento da parede. A Biblioteca terá 
prioridade à divisão da sala de aula no LATRAM. A Proposta de Urbanização do 
Campus foi analisada e as sugestões deverão ser encaminhadas até amanhã para o e-
mail da Professora Aline. As sugestões a seguir serão encaminhadas para integrarem o 
Projeto de Urbanização: acessibilidade e cobertura dos caminhos, cobertura para os 
carros oficiais, trocar área de convívio de: entre os prédios do Restaurante Universitário 
e Química, para entre: o Química e LATRAM. Pedir a inclusão do cercamento. Ficou 
acordado que se as sugestões possam impedir a licitação do Projeto então sejam 
ignoradas. Após discussões a Proposta de ocupação de espaços físicos do Campus de 
Caçapava do Sul foi aprovada por unanimidade e os detalhes como a remoção dos 
servidores serão tratados posteriormente entre os interessados e direção.

DATA LINK PAUTA DELIBERAÇÃO
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1) apreciação das Atas n°s 05 e 06/2019, do Conselho do Campus de Caçapava do Sul As atas do Conselho do Campus de Caçapava do Sul/UNIPAMPA de números cinco e 
seis de dois mil e dezenove foram aprovadas por unanimidade, sem ressalvas.

2) aprovações "ad referendum": a) afastamento do país Professor Ezequiel Gaivão de Souza.

O afastamento do país, com ônus, do Professor Ezequiel Galvão de Souza, para 
participar do 34th IAS Meeting of Sedimentology, na International Association of 
Sedimentologists - IAS, no período de 6 a 15 de setembro de 2019, em Roma, na Itália, 
foi referendado por unanimidade.
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2) aprovações "ad referendum": b) prorrogação do afastamento integral da Professora Mariana 
Ribeiro Santiago

A prorrogação do afastamento integral da Professora Mariana Ribeiro Santiago, para 
31 de dezembro de 2019, a fim de concluir o Doutorado e a substituição pela 
Professora Maria Amélia durante este período, foi referendada por unanimidade.

2) aprovações "ad referendum": c) solicitação de concurso para Professor Efetivo para as áreas 
de: Geologia e Mapeamento Geológico

A solicitação de concurso para Professor Efetivo, sendo duas vagas para o Campus de 
Caçapava do Sul (UNIPAMPA), para a Área de Geologia Regional e Mapeamento 
Geológico, com os seguintes requisitos: Graduado em Geologia ou Engenharia 
Geológica, com doutorado em Ciências ou Geologia ou Geociências. O motivo para 
exigência dos requisitos se dá pois os docentes deverão ministrar componentes 
curriculares da área de Geociências. Trata-se de uma vaga nova para Graduação. O 
peso dos critérios da Prova Escrita são: 1) domínio técnico-cientifíco do ponto sorteado, 
dez; 2) estruturação coerente do texto, cinco; 3) clareza e precisão de linguagem, 
cinco. A Prova Didática será através de aula expositiva. Os pesos dos critérios da Aula 
Expositiva serão: 1) planejamento da aula, cinco; 2) domínio do terna sorteado, dez; 3) 
capacidade de comunicação, dez; 4) postura pedagógica, cinco. Os pesos dos critérios 
do Memorial Descritivo são os seguintes: 1) a pertinência das atividades de ensino, 
pesquisa e extensão propostas pelo candidato para a área de conhecimento do 
Concurso e para o Projeto Institucional da UNIPAMPA, quinze; 2) a capacidade de 
reflexão do candidato sobre a própria trajetória de formação, assim como a 
factibiliclade de sua proposta, cinco, foi referenciada por unanimidade.

3) Redistribuições Professores: Júlio César Mendes Soares e Cristiane Lenz Dalla Corte

A redistribuição do servidor Júlio César Mender Soares para a Universidade Federal de 
Santa Maria (UFSM), em troca do código de vagas n°0295661, de mesmo cargo, para 
a Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), Campos de Caçapava do Sul foi 
aprovado por unanimidade. Os conselheiros requereram que constasse no parecer 
descritivo que: a vaga do Professor Julio Soares é do Campos Caçapava. A solicitação 
de redistribuição da professora Cristiane Lenz Dalla Corte para Universidade Federal 
de Santa Maria (UFSM), em troca do código de vagas n° 293446, de Professor do 
Magistério superior, para a Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), Campus de 
Caçapava do Sul, foi aprovada por unanimidade.

4) Apreciação de Relatório e Projeto de Ensino

O Relatório de Ensino "Relembrando conceitos de Matemática Básica (RMB)", 
coordenado por Daniela de Rosso Tolfo e o Projeto de Ensino "A Teoria na prática: 
ciclo de palestra sobre mineração e meio ambiente" (edição 2019) foram aprovados por 
unanimidade.

5) relatório parcial - Especialização em Gestão e Educação Ambiental
O Relatório Parcial do Curso de Especialização em Gestão e Educação Ambiental, 
Coordenado pela Professora Carolina Ferreira de Matos Jauris foi aprovado por 
unanimidade.

6) apreciação do Regimento do NEABI O Regimento do Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas do Campus de 
Caçapava do Sul, da Universidade Federal do Pampa foi aprovado por unanimidade.

7) solicitação da professora Daniela Tolfo para desempenhar atividades de Pesquisa junto a 
UFSM

A solicitação da Professora Daniela Tolfo para ir, um dia por semana, desenvolver 
atividades de pesquisa em Santa Maria, na Universidade Federal de Santa Maria 
(UFSM), junto à Professora Rosemaira Dalcin Copetti e seu grupo de pesquisa, até o 
final de dois mil e dezenove foi aprovado por unanimidade. Este Grupo de 
colaboradores fazem parte do projeto de pesquisa "O uso da solução fundamental na 
obtenção de soluções em problemas elásticos e outras aplicações" registrado no 
SIPPEE/UNIPAMPA , sob a coordenação da Professora Daniela, assim como ela é 
colaboradora no projeto de pesquisa "Soluções de problemas que envolvem vibrações 
de estruturas através da solução fundamental" registrado na UFSM. Esse 
deslocamento para Santa Maria não irá prejudicar suas atividades de ensino, pesquisa 
e extensão, na Unipampa.

8) mudanças pontuais no PPC do Curso Superior de Tecnologia em Mineração
A atualização da lista de componentes complementares de graduação e as alterações 
das instâncias para análise de solicitação de quebra de pré-requisitos no PPC do Curso 
Superior de Tecnologia em Mineração foram discutidas e aprovadas por unanimidade.

9) solicitação da Professora Lucilene de Cooperação Técnica UNIPAMPA-UFSM/ Processo 
23100.006463/2019-71

Resumo: a Professora Lucilene pleiteou esse processo para cuidar de sua mãe, que 
está doente.após a discussão dos Conselheiros o pedido foi negado, com maioria dos 
votos, com uma abstenção do Conselheiro Vitalino Cesca Filho.

10) Regimento do LATRAM O Regimento Interno do Laboratório de Lavra, Planejamento e Tratamento de Minérios 
(LATRAM) foi discutido e aprovado por unanimidade.

11) GT para discussões sobre Mineração Este item da pauta ficou para a próxima reunião quando o Conselheiro Pedro Kemerich 
estiver presente.
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12) encaminhamento de pedido de esclarecimentos ao Conselho de Campus
Os conselheiros Ricardo Ellenshon e Márcio Martins comentaram sobre a trajetória das 
discussões sobre a planilha docente e chegaram ao consenso de que se houver 
necessidade, futuramente, a planilha poderá ser mudada. (Na ata a discussão desses 
itens pode ser lida na integra).

13) observação sobre planilha de vagas docentes do campus

14) Anima Campus

O Anima Campus será no dia dezenove de outubro de dois mil e dezenove, no Campus 
de Caçapava do Sul/UNIPAMPA. Este dia será o primeiro da Programação da Semana 
do Município. A Comissão de Extensão juntamente com as coordenações de cursos do 
Campus Caçapava promoverão as ações deste dia.

15) Informe sobre os terceirizados

A Direção do Campus Caçapava comunicou que não funcionará portaria nos prédios 
novos e que eles serão abertos e fechados pelo pessoal da segurança. Também, 
comunicaram que não virá mais pessoas para limpeza e que a equipe vai ser dividida 
para atender todos os prédios. Então, não poderemos mais contar com os terceirizados 
para organização de eventos ou limpeza fora do cronograma de trabalho deles.

16) Projeto de instalação do Centro de Referência no Ensino de Geociências Este ponto foi retirado de pauta devido a ter sido tratado anteriormente em reunião do 
Conselho de Campus.

17) Inclusões em Pauta: a) Os Projetos e Relatórios de Extensão

Os projetos a seguir foram aprovados por unanimidade: Projeto Dia do Livro & 
Biblioteca; Relatório - Caracterização de Espaços Não Formais de Aprendizagem em 
Ciências do Município de Caçapava do Sul; Relatório Ações de divulgação e 
propaganda dos cursos de graduação da Unipampa-Campus Caçapava do Sul para 
captação de potenciais alunos; Projeto Promoção da Coleta Seletiva no município de 
Caçapava do Sul através de ações de Educação Ambiental; Projeto Capacitação dos 
professores para uso da lousa digital. Projeto Estudo Ambiental na área do Geoparque: 
a educação ambiental como ferramenta alternativa para mudança de atitude; Projeto 
Promoção da Coleta Seletiva Solidária no município de Caçapava do Sul; Projeto Geo.
trilhas: Trilhando a Geologia; Projeto Mostra Cultural Farroupilha; Projeto A 
Preservação da Cultura através da Digitalização. Projeto Cápsulas de Café: Uma 
alternativa de reaproveitamento na produção de mudas de plantas. Projeto Divulgação 
e debate científico por meio de um podcast; Projeto DIA DO LIVRO&BIBLIOTECA; 
Projeto Jogando Xadrez no Campus e nas Escolas; Projeto Calourada 2019 - Ações de 
acolhimento artístico-cultural; Projeto Unipampa e OBMEP -descobrindo a matemática. 

17) Incluesões em Pauta: b) Criação de Apoio a UNIPAMPA Foi retirada da pauta e ficará para a próxima reunião.

DATA LINK PAUTA DELIBERAÇÃO
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1) apreciação da Ata 07/2019 do Conselho de Campus de Caçapava do Sul
Esta ata será votada em reunião posterior devido a solicitação do Conselheiro Marcio 
André Rodrigues Martins de nova redação nos itens doze e treze. Estes dois itens terão 
as falas transcritas conforme gravação da reunião anterior.

2) afastamento da Professora Aline Lopes Balladares para Santiago, Chile

A solicitação de afastamento da Professora Aline Lopes Balladares para participar do 
IV Congresso de Extensión de AUGM- Universidades Comprometidas com el Futuro de 
América Latina, na Universidad de Chile, na Cidade de Santiago/Chile, de primeiro à 
sete de novembro de dois mil e dezenove, foi aprovada por unanimidade

3) Regimento do Programa Conexões
O Regimento do Conselho Regional do Programa Conexões Campus de Caçapava do 
Sul foi analisado e após esclarecimentos prestados pela Conselheira Maria Lucia 
Flores, as alterações foram aprovadas por unanimidade.

4) Nova Composição do NDE do Curso de Licenciatura em Ciências Exatas foi analisada

O Professor Paulo Henrique dos Santos Sartori saiu do NDE e voltou a Professora 
Sandra Hunsche, que ocupou o cargo de Secretária. A Professora Caroline Wagner 
continua como Presidente. Os demais integrantes são: André Luis Silva da Silva 
(2206297), Mara Elisangela Jappe Goi (2063275), Maria Arlita da Silveira Soares ( 
2075800), Maria Lucia Pozzatti Flôres (1324326) e Rafhael Brum Werlang (1487607). 
Esta composição do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Ciências Exatas foi 
aprovada por unanimidade.

5) Minuta do Processo Seletivo da Licenciatura em Ciências Exatas foi discutida
A Minuta do Processo Seletivo Específico para ingresso no Curso de Ciências 
Exatas/Licenciatura de 2019 foi aprovada por unanimidade, ratificando a decisão da 
Comissão de Ensino (Ata n° 6/2019/SEI 0161389).

6) Criação de Fundação de Apoio à UNIPAMPA
A criação da Fundação de Amparo à Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) foi 
discutida. Serão encaminhadas contribuições ao projeto. Dois pontos do Estatuto foram 
questionados e serão solicitadas informações a respeito.
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7) GT para discussões sobre Mineração

O Grupo de Trabalho sobre Mineração ainda não foi formado. O Conselheiro Vinícius 
Matté se colocou a disposição para fazer parte do grupo. A ideia é fazer uma palestra 
tipo Workshop para iniciar a discussão sobre o assunto. O Conselheiro Pedro Kemerich 
irá montar o grupo para a próxima reunião.

8) Inclusões em Pauta: a) o Conselheiro Vitalino Cesca Filho solicitou a inclusão em pauta da 
nomeação de Coordenador do PROFMAT

O Conselho do Campus de Caçapava do Sul/UNIPAMPA ratificou o resultado da 
eleição da Coordenação Institucional do Mestrado Profissional em Matemática em 
Rede Nacional -PROFMAT, conforme Ata 01/2019 (SEI 0162319), aprovando por 
unanimidade. A nova Coordenação terá como Coordenador: Professor Vitalino Cesca 
Filho (SIAPE 1695809) e Coordenadora Substituta: ProfessoraDanielade Rosso Tolfo
(SIAPE2224877).

8) Inclusões em Pauta: b) indicação do Professor Ezequiel Gaivão de Souza para compor o 
Núcleo Docente Estruturante
(NDE) do Curso de Geofísica

Foi aprovada por unanimidade.

8) Inclusões em Pauta: c) O Servidor Guilherme Pacheco Casa Nova falou sobre a fase final do 
Doutorado Foi aconselhado a conversar com a Chefia Imediata.

DATA LINK PAUTA DELIBERAÇÃO
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1) apreciação da Ata 08/2019, do Conselho do Campus de Caçapava do Sul Esta Ata foi aprovada por unanimidade, sem emendas.

2) aprovação ad referendum: a) afastãmento integral para o Pós Doutorado do Professor Marco 
Antonio Fontoura Hansen

A solicitação de afastamento integral para participar do Pós-Doutorado do Programa de 
PósGraduação em Geociências, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, de 
dois de março de dois mil e vinte até primeiro de março de dois mil e vinte um. Para 
este afastamento terá um professor substituto de vinte horas. Esta solicitação de 
afastamento foi referendada por unanimidade.

3) O afastamento do país Professor Everton Frigo
A solicitação do Professor Everton Frigo para afastamento do país, a fim de participar 
do AGU Fall Meeting 2019, entre os dias cinco e dezessete de dezembro do corrente 
ano, em São Francisco, California, Estados Unidos, foi aprovada por unanimidade.

4) apreciação do Relatório Parcial do Pós Doutorado de Everton Frigo
A documentação encaminhada pelo Professor Everton Frigo foi analisada e o Relatório 
Parcial do Pós Doutorado em Geociências, na Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul, foi aprovado por unanimidade.

5) aprovação de relatórios e projetos de extensão

Os relatório dos projetos de extensão a seguir foram aprovados por unanimidade: 
Educação Ambiental e Inclusão social por meio da prática da reciclagem na Região da 
Campanha Gaucha; Curso Preparatório Comunitário Unipampa-Dinarte e Calourada 
2019 - Ações de acolhimento artístico-cultural. Também foram aprovados por 
unanimidade, os relatórios dos projetos não executados, Jogando Xadrez no Campus e 
nas Escolas, e Tópicos de amostragem de sólidos granulados e preparo de amostras. 
Os relatórios dos projetos: Entendendo as Plantas Através da Experimentação e 
Experimentações e Investigações em Educação Ambiental, não foram aprovados por 
unanimidade, até que regularizem as solicitações da Comissão Local de Extensão.

6) A proposta de extinção do Curso Superior de Tecnólogo em Mineração

O Conselheiro Ricardo Ellenshon alertou para a possibilidade de os dois cursos, Curso 
Superior de Tecnólogo em Mineração e Curso de Engenharia de Minas, ofertarem 
vagas no primeiro semestre de dois mil e vinte, devido ao intervalo de extinção de um e 
início de atividade do outro. Caso isso venha ocorrer, os professores destes cursos 
deverão garantir as atividades letivas. A cessão da oferta do Curso Superior de 
Tecnólogo em Mineração a partir de dois mil e vinte e um foi aprovada por 
unanimidade.

7) A minuta de novas normas para atividades de Extensão e Cultura Foi discutida. As contribuições serão enviadas pelos por e-mail ao Professor 
Guadagnin até a próxima segunda-feira.

8) Inclusões em Pauta: a) a criação do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais

A Professora Caroline Wagner apresentou a proposta e dirimiu dúvidas. Após 
discussão, a Proposta do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais 
(PPGCA), do Campus de Caçapava do Sul, da Universidade Federal do Pampa 
(unipampa), foi votada e aprovada por maioria, com abstenções dos conselheiros: 
Ricardo Machado Ellenshon e Patrícia Dalmaso Poglia.
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8) Inclusões em Pauta: ; b) o Perfil para Professor Substituto do Professor Reginaldo Fabiano
da Silva Afonso, que está afastado para qualificação

Será necessário abertura de novo concurso, porque, o perfil do Concurso de 
Matemática do Campus Alegrete não corresponde as necessidades do Campus. A 
Área de Conhecimento será Matemática Pura. O requisito é Graduação em Matemática 
(Licenciatura ou Bacharelado). Haverá Prova Didática (aula expositiva), com peso 
cinco. Os critérios são os seguintes: planejamento de uma aula (peso dois), domínio do 
terna sorteado (peso quatro), capacidade de comunicação (peso dois), postura 
pedagógica (peso dois), totalizando os pesos dos critérios da Aula Expositiva (dez). A 
Prova Escrita terá peso cinco, com domínio técnico-científico (peso quatro), 
estruturação coerente do texto (peso três), clareza e precisão da linguagem (peso três), 
totalizando os pesos dos critérios da Prova Escrita (dez). O total dos pesos das provas 
será dez. Este Perfil foi aprovado por unanimidade.

8) Inclusões em Pauta: c) o interesse da Universidade em vaga no Comitê da Bacia do
Camaquã

Os conselheiros decidiram por maioria dos votos, com abstenção do Conselheiro Felipe 
Guadagnin, que Juliana Young deveria pleitear junto a Câmara Técnica da Secretaria 
Estadual do Meio-Ambiente uma vaga de representante para a Universidade Federal 
do Pampa.

8) Inclusões em Pauta: d) a Minuta de Acordo de Cooperação entre a Universidade Federal do 
Pampa e a  Secretaria Estadual de Educação para implementação do Programa Conexões com 
NIFE em escolas da rede estadual

Foi aprovada por unanimidade.

8) Inclusões em Pauta: e) o Conselheiro Marcio André Rodrigues Martins pediu para que fosse 
discutida a criação de salas temáticas no Campus de Caçapava do Sul

Os Conselheiros decidiram que deverá ser formado um grupo etrazer os 
encaminhamentos necessários em reunião futura do Conselho de Campus.

DATA LINK PAUTA DELIBERAÇÃO
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1) apreciação das Atas, 07 e 09/2019, do Conselho do Campus de Caçapava do Sul As referidas atas foram aprovadas por unanimidade.

2) aprovações ad referendum: a) oferta de vagas para ingresso 2020

A oferta de vagas para o ingresso em dois mil e vinte, conforme informações fornecidas 
pelos Coordenadores de Cursos de Graduação do Campus de Caçapava do Sul 
(UNIPAMPA), e indicado em planilha anexa ao processo 23100.021762/2019-35 foi 
referendada por unanimidade.

3) redistribuição por meio de permuta entre a servidora Patrícia de Freitas Ferreira (UNIPAMPA) e 
Maria Denise Ricalde (UFSM)

A redistribuição através de permuta, entre as servidoras: da Universidade Federal do 
Pampa (UNIPAMPA), Patrícia de Freitas Ferreira (Administrador) e a da Universidade 
Federal de Santa Maria (UFSM), Maria Denise Ricalde de Souza (Secretário Execuvo), 
foi avaliada pelos conselheiros. Após, esta solicitação foi aprovada por unanimidade.

4) A remoção a pedido do servidor Fabio Lucas Izaguirre Marns, ocupante do cargo de Professor 
do Magistério Superior, lotado no Campus Itaqui

O Parecer da Área foi desfavorável a vinda do Professor devido ao perfil. Também, o 
Campus não dispõe de Código de Vagas, no momento, para dar em contraparda ao 
Campus Itaqui. O Parecer da Área foi votado e aprovado por maioria dos votos com 
abstenção do Conselheiro, Felipe Guadagnin.

5) Parecer e Perfil da Área de Biologia O parecer da Área de Biologia foi lido e explicado pelo Conselheiro Thiago Lugokenski. 
O Perfil passou para discussão junto ao nono ponto da Pauta.

6) aprovação de acordo de cooperação técnico, cienfico e acadêmico com a UFRGS (Instuto 
IGEO/CECO)

Os conselheiros sugeriram que em vez de Acordo de Cooperação deveria ser feito um 
Protocolo de Intenção Técnico, Cienfico e Acadêmico com a Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRGS/IGEO). Esta solicitação foi aprovada por maioria dos votos 
com abstenção do Conselheiro Wendell Oliveira.

7) Oferta 2020/01 – Período Regular
A Planilha de oferta de Componentes Curriculares gerais para o primeiro semestre de 
dois mil e vinte foi analisada e aprovada por unanimidade, raficando o Parecer 
favorável da Comissão Local de Ensino.

8) Oferta 2020/01 – Período Especial I

A Oferta Especial para dois mil e vinte, primeiro semestre, foi avaliada e a componente 
curricular de Cálculo III foi rerada porque o professor poderá não vir a tempo. Esta 
oferta foi aprovada por unanimidade conforme parecer favorável da Comissão Local de 
Ensino.

https://unipampa.edu.br/cacapava/sites/cacapava/files/documentos/ata_09_2019_conselho_de_campus_de_cacapava_do_sul.pdf
https://unipampa.edu.br/cacapava/sites/cacapava/files/documentos/ata_09_2019_conselho_de_campus_de_cacapava_do_sul.pdf
https://unipampa.edu.br/cacapava/sites/cacapava/files/documentos/ata_09_2019_conselho_de_campus_de_cacapava_do_sul.pdf
https://unipampa.edu.br/cacapava/sites/cacapava/files/documentos/ata_09_2019_conselho_de_campus_de_cacapava_do_sul.pdf
https://unipampa.edu.br/cacapava/sites/cacapava/files/documentos/ata_09_2019_conselho_de_campus_de_cacapava_do_sul.pdf
https://unipampa.edu.br/cacapava/sites/cacapava/files/documentos/ata_10_2019-2_reuniao_ordinaria_do_conselho_de_campus_de_cacapava_do_sul.pdf.pdf
https://unipampa.edu.br/cacapava/sites/cacapava/files/documentos/ata_10_2019-2_reuniao_ordinaria_do_conselho_de_campus_de_cacapava_do_sul.pdf.pdf
https://unipampa.edu.br/cacapava/sites/cacapava/files/documentos/ata_10_2019-2_reuniao_ordinaria_do_conselho_de_campus_de_cacapava_do_sul.pdf.pdf
https://unipampa.edu.br/cacapava/sites/cacapava/files/documentos/ata_10_2019-2_reuniao_ordinaria_do_conselho_de_campus_de_cacapava_do_sul.pdf.pdf
https://unipampa.edu.br/cacapava/sites/cacapava/files/documentos/ata_10_2019-2_reuniao_ordinaria_do_conselho_de_campus_de_cacapava_do_sul.pdf.pdf
https://unipampa.edu.br/cacapava/sites/cacapava/files/documentos/ata_10_2019-2_reuniao_ordinaria_do_conselho_de_campus_de_cacapava_do_sul.pdf.pdf


Ata 10/2019

https://unipampa.edu.
br/cacapava/sites/cacapava/file
s/documentos/ata_10_2019-
2_reuniao_ordinaria_do_consel
ho_de_campus_de_cacapava_
do_sul.pdf.pdf

9) Vagas Professores: Júlio César Mendes Soares e Crisane Lenz Dalla Corte

Estas vagas foram destinadas para a Área de Biologia conforme Ata 08/2019, da 
Comissão Local de Ensino. Os conselheiros raficaram a decisão da Comissão Local de 
Ensino, mantendo as duas vagas para Área de Biologia, por maioria dos votos, com 
abstenção do Conselheiro Felipe Guadagnin. Estas duas vagas serão providas da 
seguinte forma: a) Redistribuição da Professora de Biologia, Quélen de Lima Barcelos, 
da Universidade Federal do Mato Grosso/UFMT (Processo de Redistribuição: 
23100.023323/2019-67). Esta Professora foi escolhida dentre outras solicitações de 
redistribuições e de remoções, devido ao Perfil se enquadrar nas necessidades dos 
Cursos do Campus de Caçapava do Sul, conforme Parecer da Área da Biologia 
aprovado nesta reunião. Esta Redistribuição foi aprovada por unanimidade; b) a outra 
vaga será provida por concurso para Área de Biologia. O Perfil da área de Biologia foi 
lido, discudo e aprovado por unanimidade, conforme segue: Área de Conhecimento 
Ciências Biológicas. Requisitos: Graduação em Ciências Biológicas, com doutorado 
nas áreas de Zoologia ou Microbiologia ou Fisiologia ou Ciências Biológicas ou 
Biodiversidade. Os Pesos dos Critérios da Prova Escrita valerão dez: a) o domínio 
técnico-cienfico do ponto sorteado será cinco; b) a estruturação coerente do texto 
valerá dois; c) Clareza e precisão de linguagem peso três. A Prova Didáca será através 
de Aula Exposiva. Os Pesos dos Critérios da Aula Exposiva valerão dez: 1) 
Planejamento da aula, um; 2) Domínio do tema sorteado, quatro; 3) Capacidade de 
comunicação, dois; 4) Postura pedagógica, três. Os pesos dos Critérios do Memorial 
Descrivo equivalerá a dez: a) a pernência das avidades de ensino, pesquisa e extensão 
propostas pelo candidato para a área de conhecimento do Concurso e para o Projeto 
Instucional da UNIPAMPA será seis; b) a capacidade de reflexão do candidato sobre a 
própria trajetória de formação, assim como a facbilidade de sua proposta, quatro. Este 
Perfil foi alterado do apresentado na Comissão Local de Ensino, porque não serão 
mais duas vagas para concurso, devido ao aproveitamento da Redistribuição da 
Professora Quélen Barcelos.

10) Lotação de Servidores de Pró-Reitorias no Campus

A descentralização de servidores da Reitoria para o Campus vai necessitar de espaços 
que poderão faltar para o andamento das avidades do Campus. A remoção do Servidor 
Tiago Zavacki de Morais para o Campus Caçapava foi avaliada. A economia referida 
no Processo seria mais eficaz se fosse para o Campus São Gabriel. A aceitação da 
remoção do Servidor abriria um precedente para outros servidores o que poderia 
causar transtornos a rotina do Campus. A vinda do Servidor Tiago descentralizada da 
PROPLAN foi rejeitada com nove votos contrários, um voto a favor da Conselheira 
Patrícia Poglia e abstenções dos conselheiros: Felipe Guadagnin, Carolina Jauris, Leila 
Dias, Vitalino Filho e Márcio Martins.

11) minuta do Ante Projeto de Lei FUTURE-SE Foi apresentado para conhecimento.

12) Inclusões em Pauta: a) Processo de Auto avaliação / CPA
As Conselheira Cristiane Gomes e Leila Dias conclamaram a todos para parciparem da 
Avaliação Instucional. Lembrou que é importante incentivar os discentes a parciparem 
da avaliação

12) Inclusões em Pauta: b) Possível Verba da PROGRAD

A Professora Aline Balladares comunicou que possivelmente virá uma verba de vinte 
mil reais para os cursos de graduação. Solicitou aos coordenadores de cursos para que 
encaminhem para a Servidora Patrícia Ferreira a listas dos itens que gostariam fossem 
para os pregões.
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processo 23100.004870/2020-87 - Consulta referente à substuição das aulas presenciais por 
aulas em meios digitais

foi votado e aprovado com doze votos favoráveis e cinco contrários, dos conselheiros: 
Vitalino Filho, Luciana Abichequer, Luís Eduardo Souza, Aline Balladares e Thiago 
Lugokenski. Os comentários dos membros sobre a pauta podem ser acompanhados na 
ata.

O Processo 23100.022418/2019-63 de Remoção por motivo de saúde do servidor Cristian Ricardo 
Wittmann

foi discudo e o Parecer da Coordenação Acadêmica, que é contrário a vinda do 
servidor, foi votado e aprovado com dezesseis votos favoráveis e uma abstenção da 
Conselheira Leila Dias que alegou falta de conhecimento sobre a situação do 
requerente e também das possibilidades que poderiam vir a ser criadas dentro da 
especificidade do Campus Caçapava
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1) informes
A Professora Aline Balladares colocou o Conselho de Campus a par da situação do 
que esta ocorrendo, no âmbito do Campus de Caçapava do sul e UNIPAMPA, durante 
a Pandemia do Coronavírus.

2) apreciação das Atas: 10/2019 e 01/2020, do Conselho do Campus de Caçapava do Sul

As duas atas foram aprovadas por unanimidade, com as correções na Ata dez de dois 
mil e dezenove, em que o conselheiro, Tiago Rafael Gregory não estava presente e o 
conselheiro Luís Eduardo de Souza estava presente e não representado por Diogo 
Cordova.

3) aprovações ad referendum: a) Perfil para concurso efevo: Biologia

A manutenção do perfil para a vaga de professor efevo na área de Biologia, Edital 
481/2019. A decisão é baseada na manifestação encaminhada pelos professores 
Thiago Henrique Lugokenski e Caroline Wagner, representantes da área de Biologia, 
conforme cópia do e-mail anexada ao processo SEI 23100.023620/2019-11. Foi 
aprovado por unanimidade com exceção do Conselheiro Ricardo Ellenshon que caiu a 
conexão.

3) aprovações ad referendum:  b) aprovação de quantitativo de vagas afastamento TAE

O percentual de quantitativo de vagas para o campus de Caçapava do sul 
(UNIPAMPA), no Edital nº 02/2020, sobre o afastamento para qualificação dos 
servidores Técnicos Administravos em Educação (TAEs) foi de sete virgula cinco por 
cento (7,5%). Foi aprovado por unanimidade com exceção do Conselheiro Ricardo 
Ellenshon que caiu a conexão.

3) aprovações ad referendum:  c) afastamentos do país: Cristiane Gomes (Índia), Aline Balladares 
(Chile) e Sissa Kumaira (Portugal)

O afastamento do país da servidora Cristiane Heredia Gomes (SIAPE 2049286), 
professora do Magistério Superior para a cidade de Nova Deli – Índia, no período de 02 
à 08 de março de 2020, conforme documentação anexada ao processo SEI 
23100.025075/2019-99. Foram aprovados por unanimidade com exceção do 
Conselheiro Ricardo Ellenshon que caiu a conexão.
O afastamento da Professora Aline Lopes Balladares para apresentação de trabalho do 
projeto Feira de Ciências: Difundindo Ciência e Tecnologia na Região da Campanha, 
do qual é Coordenadora, no IV Congresso de Extension Universitária AUGM que será 
realizado em Sanago, Chile, entre os dias 23 e 25 de março de 2020. O período do 
afastamento será de 20/03 a 26/03, considerando o deslocamento.
A solicitação da Servidora Sissa Kumaira, para Visita de Estudos e pesqiuisa 
internacional na Universidade de Lisboa, Departamento de Geologia da Faculdade de 
Ciências, Lisboa/ Portugal, de quinze à vinte nove de fevereiro de dois mil e vinte.

3) aprovações ad referendum: d) Licença para tratar de interesses particulares de Lucilene 
Dornelle Mello

Baseada na Declaração 0249226, a solicitação da Professora Lucilene Dornelles Mello 
a fim de usufruir de licença para tarar de interesses particulares, no período de: dois de 
março de dois mil e vinte até três de março de dois mil e vinte dois. Foi aprovada por 
unanimidade com exceção do Conselheiro Ricardo Ellenshon que caiu a conexão.

3) aprovações ad referendum: e) autorização para Everton Frigo como Coorientador na UFRGS

A solicitação do Professor Everton Frigo para participar como Coorientador da aluna de 
Doutorado Camila Trindade Lopes, no Programa de Pós-Graduação em Geociências 
(PPGEO), na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Foi aprovado por 
unanimidade com exceção do Conselheiro Ricardo Ellenshon que caiu a conexão.

3) aprovações ad referendum:  f) autorização para Mara Goi atuar como Docente Colaborador 
UFRGS

O pedido da Professora Mara Elisângela Jappe Goi (SIAPE 2063275), para parcipar do 
Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências: Química da Vida e saúde - 
Associação de IES UFRGS/FURG/UFSM/UNIPAMPA (sede UFRGS), na condição de 
docente Colaborador. Foi aprovado por unanimidade com exceção do Conselheiro 
Ricardo Ellenshon que caiu a conexão.

3) aprovações ad referendum: g) aprovação da vinculação de André Luís Silva da Silva como 
aluno do Pós-Doutorado da UFRGS

A vinculação do servidor André Luís Silva da Silva (professor do Magistério Superior da 
Universidade Federal do Pampa – Unipampa, lotado no campus Caçapava do Sul/RS, 
SIAPE n° 2206297) na Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS como 
aluno de Pós-Doutorado, sob a supervisão do Prof. Dr. Diogo Onofre Gomes de Souza, 
no âmbito da linha de pesquisa Processos de ensino e aprendizagem na Escola, na 
Universidade e no Laboratório de Pesquisa. As atividades de ensino, pesquisa, 
extensão e gestão desenvolvidas pelo servidor, bem como sua carga horária semanal 
exercida no campus/instituição será mantida. Foi aprovado por unanimidade com 
exceção do Conselheiro Ricardo Ellenshon que caiu a conexão. Foi aprovado por 
unanimidade com exceção do Conselheiro Ricardo Ellenshon que caiu a conexão.
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3) aprovações ad referendum: h) abertura de Concurso Professor Substituto Engenharia 
Ambiental e Sanitária

Abertura de processo seletivo simplificado para Área de Engenharia Ambiental e 
Sanitária devido ao Professor Pedro Kemerich ter assumido o cargo de Pró-Reitor de 
Graduação da Universidade Federal do Pampa/UNIPAMPA. A solicitação de professor 
substituto terá uma vaga, no regime de vinte horas. O Perfil será: Graduação em 
Engenharia Ambiental e Sanitária ou Graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental, 
especialização ou Mestrado ou Doutorado. A Prova Didática terá: Planejamento de 
uma aula: dois (2,0); Domínio do tema sorteado: quatro (4,0); Capacidade de 
comunicação: dois (2,0) e Postura pedagógica: dois (2,0). Total dos pesos dos critérios 
da Aula Exposiva: dez (10). O Peso da prova Didática será seis (6,0). A Entrevista 
avaliará: Capacidade do candidato de refler sobre a própria formação escolar e 
acadêmica: dois (2,0); Experiências e expectavas profissionais: dois (2,0) e 
Capacidade de formular uma proposta envolvendo atividades de Ensino: seis (6,0). 
Total dos pesos dos critérios da Entrevista: dez (10) e o peso da prova quatro (4,0). A 
Prova de Título será dez (10). Foi aprovado por unanimidade com exceção do 
Conselheiro Ricardo Ellenshon que caiu a conexão.

3) aprovações ad referendum: i) aprovação de projetos de extensão, ensino e pesquisa - 
Extensão

Os seguintes projetos de Extensão foram aprovados por unanimidade com exceção do 
Conselheiro Ricardo Ellenshon que caiu a conexão, de acordo com o exposto e 
espulado na Ata da Comissão Local de Extensão, documento SEI 0264190: Feira de 
Ciências - Difundindo Ciência e Tecnologia na Região da Campanha - Caçapava do 
Sul (RS) – Coordenação Aline Balladares; - Física Experimental no Ensino Médio - 
Coord. Suene dos Santos; - Formação continuada para professores do município de 
Caçapava do Sul - Coord. Maria Lucia Flôres; Geo.dia- Coord. Felipe Guadagnin; 
Jardins comesveis - Coord. Juliana Young ; Programa Geoparque Caçapava - 
Coordenador Felipe Guadagnin; Promovendo a Coleta Seleva no município de 
Caçapava do Sul - Coord. Rafaela Rios; Xadrez no Campus e nas Escolas – 
Coordenador Paulo Sartori e Escolas da Floresta – Coord. Bruno Moraes

3) aprovações ad referendum: i) aprovação de projetos de extensão, ensino e pesquisa - Ensino

Os seguintes projetos de Ensino foram aprovados por unanimidade com exceção do 
Conselheiro Ricardo Ellenshon que caiu a conexão,, de acordo com o exposto e 
estipulado na Ata da CLE, documento SEI 0266766: 1- Comunicação e Acolhida no 
Curso de Ciências Exatas – Coord. Maria Lucia Pozza Flores; 2- Projeto Pedreira 
Escola: Qualificando e aprofundando o conhecimento em Geociências – Coord. Felipe 
Guadagnin. o projeto do Curso de Nivelamento em Matemáca coordenado pelos 
professores Daniela de Rosso Tolfo e Vitalino Cesca Filho, para atender a Chamada 
Interna PROGRAD número 02/2020. os seguintes projetos de Ensino, de acordo com o 
exposto e espulado na Ata da CLE, documento SEI 0269805: - Monitoria de Petrografia 
Ígnea, Mineralogia II e Mapeamento geológico – Coord. Vinícius Matté.

3) aprovações ad referendum: i) aprovação de projetos de extensão, ensino e pesquisa - Pesquisa

Os seguintes projetos de Pesquisa foram aprovados por unanimidade com exceção do 
Conselheiro Ricardo Ellenshon que caiu a conexão, O projeto de pesquisa intulado 
“Estrutura da litosfera da borda leste do Cráton do São Francisco, faixas Brasília, 
Ribeira e Araçuaí por estudos de refração sísmica profunda e estudos geológicos - 
Transecta Araxá-Macaé”, Coordenado pelo Prof. Marcus Vinícius Aparecido Gomes de 
Lima. os seguintes projetos de Pesquisa, de acordo com o exposto e espulado na Ata 
da CLP, documento SEI 0265591: A Nanogeoquímica no reconhecimento de 
Indicadores Prospectivos de Depósitos Minerais na região Centro-Sul do Rio Grande 
do Sul - Coord. Cristiane Gomes; Memória das Águas: Levantamento e Análise 
Preliminar das Fontes Alternavas de Abastecimento de Água no Perímetro Urbano do 
Município de Caçapava do Sul/RS - Coord. Juliana Young; Modernização das 
metodologias de mapeamento geológico, planejamento de lavra e levantamento 
topográfico de supercie para mineração - Coord. Ítalo Gonçalves; Mulheres nas 
Geociênicas - Coord. Kaúcia Pleskaitz; Avaliação de Águas Naturais Utilizadas para 
Consumo Humano em Área Rural de Pirani, RS. Coord. Zilda Vendrame; Avaliação 
Toxicológica de Contaminantes Ambientais - Coord. Caroline Wagner; BRGeo.org – 
Biblioteca Virtual de Geologia do Brasil - Coord. Felipe Guadagnin; Novos materiais 
baseados em nanoestruturas de carbono visando aplicações sustentáveis: Síntese, 
caracterização e avaliação de toxicidade - Coord. Carolina Jauris.

3) aprovações ad referendum: j) Coordenação PPGTM
O nome da professora Luciana Arnt Abichequer como coordenadora do PPGTM e a 
professora Zilda Barato Vendrame como sua substuta. Foi aprovado por unanimidade 
com exceção do Conselheiro Ricardo Ellenshon que caiu a conexão.

https://unipampa.edu.br/cacapava/sites/cacapava/files/documentos/ata_02_2020_reuniao_ordinaria_do_conselho_de_campus_de_cacapava_do_sul.pdf
https://unipampa.edu.br/cacapava/sites/cacapava/files/documentos/ata_02_2020_reuniao_ordinaria_do_conselho_de_campus_de_cacapava_do_sul.pdf
https://unipampa.edu.br/cacapava/sites/cacapava/files/documentos/ata_02_2020_reuniao_ordinaria_do_conselho_de_campus_de_cacapava_do_sul.pdf
https://unipampa.edu.br/cacapava/sites/cacapava/files/documentos/ata_02_2020_reuniao_ordinaria_do_conselho_de_campus_de_cacapava_do_sul.pdf
https://unipampa.edu.br/cacapava/sites/cacapava/files/documentos/ata_02_2020_reuniao_ordinaria_do_conselho_de_campus_de_cacapava_do_sul.pdf
https://unipampa.edu.br/cacapava/sites/cacapava/files/documentos/ata_02_2020_reuniao_ordinaria_do_conselho_de_campus_de_cacapava_do_sul.pdf


Ata 02/2020

https://unipampa.edu.
br/cacapava/sites/cacapava/file
s/documentos/ata_02_2020_re
uniao_ordinaria_do_conselho_
de_campus_de_cacapava_do_
sul.pdf

3) aprovações ad referendum: k) Reformulação da CAD

A indicação da docente Carolina Ferreira de Matos Jauris, SIAPE 2345403, para 
compor como membro suplente a Comissão de Avaliação de Estágio Probatório 
Docente - CAD do Campus Caçapava do Sul em lugar do professor Julio Cesar 
Mendes Soares, redistribuído para a UFSM. Foi aprovado por unanimidade com 
exceção do Conselheiro Ricardo Ellenshon que caiu a conexão.

5) apreciação do Relatório de Gestão 2019

O Relatório de Gestão do Campus de Caçapava do Sul, da Universidade Federal do 
Pampa (UNIPAMPA), do ano de dois mil e dezenove, foi discudo pelos conselheiros. O 
Conselheiro Felipe Guadagnin acordou que encaminhará, ainda hoje, as avidades do 
Laboratório de Modelagem para inclusão no Relatório de Gestão do ano de dois mil e 
dezenove. A Conselheira Cristiane Gomes sugeriu que para o próximo relatório seja 
especificado quem preenche os dados. Também solicitou que o prazo para entrega das 
avidades seja maior. Após análise, os conselheiros votaram o Relatório de Gestão do 
Campus de Caçapava do Sul de dois mil e dezenove, que foi aprovado por 
unanimidade.

6) Adequação do espaço da biblioteca

Os documentos e as informações referentes as mudanças necessárias na Biblioteca do 
Campus de Caçapava do Sul (UNIPAMPA) foram analisados. O Conselheiro Vitalino 
Cesca Filho sugeriu que a Biblioteca tenha um espaço maior para estudos do que o de 
livros, como a Biblioteca de Lisboa. Apesar da diferença de área das salas: duzentos e 
quatro (204) e duzentos e seis (206), os conselheiros concluíram que a sala duzentos e 
seis seja trocada pela sala duzentos e quatro (204), sem prejuízo ao andamento das 
avidades do Campus Caçapava. Assim, foi votado e aprovado por unanimidade, que: a 
sala duzentos e seis (206) fosse trocada pela duzentos e quatro (204), a fim de que, a 
Biblioteca seja expandida usando a sala duzentos e quatro (204).

7) Orçamento 2020

A Conselheira Carolina Marques apresentou o Orçamento para o ano de dois mil e 
vinte e a planilha da matriz de custeio. O Conselheiro Vitalino Cesca Filho Coordenador 
do PROFMAT abriu mão dos percentuais referentes ao PROFMAT porque o curso tem 
custeio atavés de recursos oriundos da CAPES. Assim, os valores serão divididos 
pelos demais.

8) Apreciação do Relatório Final de Herval Vieira Junior

Trata-se da participação do Servidor, no Mestrado Acadêmico do Curso de Políca 
Social e Serviço Social da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), no período de 
dez de abril de dois mil e dezessete até dez de abril de dois mil e dezenove, conforme 
Portaria quatrocentos e quarenta e nove, de trinta de março de dois mil e dezessete. O 
Relatório Final do Técnico Administravo em Educação, Herval Vieira Junior, foi discudo 
e aprovado por unanimidade. 

9) Apreciação de Relatório Semestral de Reginaldo Fabiano da Silva Afonso

O Relatório semestral (2019/2) do servidor Reginaldo Fabiano da Silva Afonso 
referente ao afastamento integral para qualificação no Programa de Pós-Graduação em 
Ensino de Ciência e Matemáca na Universidade Franciscana, após análise documental 
foi aprovado por unanimidade.

10) Parecer Relatórios de Projetos de Extensão: a) Museu Virtual Geológico do Pampa

O relatório demonstra que o projeto foi desenvolvido, que envolveu a comunidade 
interna e externa e que foi aplicado instrumento de avaliação da comunidade externa. 
Contudo, a data de início e término estão em desacordo com o projeto cadastrado no 
SIPPEE (01/04/2019 a 11/11/2019). Além disso, não apresenta documento que 
comprove o desenvolvimento da ação. Considerando a obrigatoriedade da 
apresentação de um item que comprove o desenvolvimento da ação de extensão, e a 
inconsistência nas datas de início e fim da ação, sou de parecer contrário à aprovação 
do relatório, salvo melhor juízo.

10) Parecer Relatórios de Projetos de Extensão: b) Tópicos Básicos e Intermediários de QGIS 
para Educação Profissional

O relatório demonstra que o projeto foi desenvolvido, que envolveu a comunidade 
interna e externa e que foi aplicado instrumento de avaliação da comunidade externa. 
Contudo, a data de início e término da ação de extensão está em desacordo com o 
projeto cadastrado no SIPPEE (15/08/2018 a 03/12/2018). Considerando a 
inconsistência nas datas de início e fim da ação, sou de parecer contrário à aprovação 
do relatório, salvo melhor juízo.
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10) Parecer Relatórios de Projetos de Extensão:  c) Tópicos Básicos e Intermediários de QGIS 
para Educação Profissional

O relatório demonstra que o projeto foi desenvolvido, que envolveu a comunidade 
interna e externa e que foi aplicado instrumento de avaliação da comunidade externa. 
Contudo, a data de início e término estão em desacordo com o projeto cadastrado no 
SIPPEE (15/08/2019 a 03/12/2019). Além disso, não apresenta documento que 
comprove o desenvolvimento da ação. Considerando a obrigatoriedade da 
apresentação de um item que comprove o desenvolvimento da ação de extensão, e a 
inconsistência nas datas de início e fim da ação, sou de parecer contrário à aprovação 
do relatório, salvo melhor juízo.

11) Alteração da Coordenação do LATRAM

De acordo com a Ata nº01/2020, a Comissão Coordenadora do Laboratório de Lavra e 
Tratamento de Minério (LATRAM) tem os seguintes membros e as seguintes áreas: 
Luciana Arnt Abichequer (lavra de minas), Luis Eduardo de Souza (desmonte de 
rochas), Ítalo Gomes Gonçalves (planejamento mineiro), Meise Pricila de Paiva (gestão 
e monitoramento ambiental na mineração), Diogo Peixoto Cordova (mecânica de 
rochas) e Regis Sebben Paranhos (tratamento de minérios). O novo Coordenador do 
Laboratório de Lavra e Tratamento de Minério (LATRAM) é o Professor Ítalo Gomes 
Gonçalves. A Coordenação do LATRAM foi aprovada por unanimidade, com exceção 
do voto do Conselheiro Vitalino Filho que ficou sem conexão

12) Eleições

As eleições para alguns mandatos no Conselho de Campus estão vencidas. Devido a 
estarmos em uma situação atípica ficou decidido que será mantido a formação atual 
até poderem ser realizadas novas eleições. Esta decisão foi aprovada por maioria dos 
votos, com a abstenção do Conselheiro Felipe Guadagnin.

13) Solicitação de espaço para Laboratório de Modelagem Geológica
Esta solicitação de espaço físico para a instalação do Laboratório de Modelagem 
Geológica voltará para análise do Conselho de Campus em uma reunião futura após 
esta discussão passar por outras instâncias do Campus.

14) Cadastro dos laboratórios do Campus no sistema de laboratórios da Unipampa

O cadastro dos laboratórios do Campus no sistema de laboratórios da Unipampa e a 
atualização das páginas do Campus e dos Cursos foi discutido. A Professora Aline 
Balladares comunicou que já foi solicitado aos coordenadores que atualizem os 
cadastros e os dados na página do Campus.
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1. Informes da Direção:

A Professora Aline Balladares fez as seguintes comunicações: a) o ônibus novo está 
para ser entregue ao Campus. Ele está passando por vistorias; b) o Projeto de 
remodelação da Biblioteca do Campus será lançado para licitação; c) O Projeto sobre 
os gases do Laboratório de Química será licitado; d) Houve uma cerimônia simbólica 
de lançamento da Carta a UNESCO do Geoparque como aspirante; e) a contratação 
de professores está aguardando solução de pendências, concursos, pareceres e 
futuros concursos para substutos; e) a urbanização dos laboratórios LATRAM e 
Química não está nos projetos a serem executados; f) o prédio acadêmico segue em 
processo jurídico; g) o GT Novos Tempos está fazendo análise e compilação dos 
dados encaminhados pelos campi. Estas sugestões irão para um documento que será 
encaminhado ao CONSUNI, a fim de balizar os debates e é passível de alterações; h) o 
Calendário Acadêmico esta tramitando nas instâncias da Universidade e sofrendo 
ajustes; i) a Direção está preparando material para auxiliar no retorno às avidades 
remotas e defenderá a proposta do Campus no CONSUNI, de Calendário com 17 
semanas.

2. Apreciação da Ata, 02/2020, do Conselho do Campus de Caçapava do Sul
O Conselheiro Felipe Guadagnin solicitou que fosse reforçado para que os 
responsáveis atualizem as informações sobre os laboratórios conforme aprovado na 
última reunião. Esta Ata após discutida foi aprovada por unanimidade sem emendas.
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3. “ad referendums”: a) Processos 23100.007348/2020-57 e 23100.008306/2020-33: projetos e 
relatórios de Pesquisa

Os seguintes projetos de Pesquisa, de acordo com o exposto e espulado na Ata da 
CLP, documento SEI 0297990 (23100.007348/2020-57): - Mapeamento 
geológico/estrutural dos diques riolíticos da margem do Platô da Ramada, RS, 
coordenado pelo Prof. Vinicius Matté; - Levantamento e análise de estabilidade de 
estruturas geotécnicas na região do pampa gaúcho, coordenado pelo Prof. Diogo 
Cordova; - Avaliação da toxicidade do Radônio em modelos de Artemia salina e 
Drosophila melanogaster, coordenado pelo Prof. Thiago Henrique Lugokenski; - A 
solução do problema da cinemáca inversa de manipuladores robóticos utilizando a 
teoria de bases de Gröbner, coordenado pelo Prof. Vitalino casca Filho. Também ficam 
aprovados os relatórios de Projetos de Pesquisa: - Reconhecimento de Indicadores 
Prospectivos de Depósitos Minerais na região Centro-Sul do Rio Grande do Sul, 
coordenado pela profa. Cristiane Gomes; - Variações do campo geomagnéco no sul do 
Brasil: possíveis implicações para a incidência de raios cósmicos galácticos, 
coordenado pelo prof. Everton Frigo - Análise Espectroscópica de Planetas e Luas do 
Sistema Solar, coordenado pelo prof. Vinicius de Abreu Oliveira. os seguintes projetos 
e relatórios de Pesquisa, de acordo com o exposto e espulado na Ata da CLP, 
documento SEI 0309160 (23100.008306/2020-33): Projetos: - Estudo das emissões do 
gás radônio e o risco para o câncer de pulmão no município de Caçapava do Sul, 
coordenado pelo Prof. Maximilian Fries - Qualificação de uma asserção de 
sistemazação ao ensino experimental das Ciências no contexto da Formação 
Continuada de Professores: Avidade Experimental Problematizada (AEP), coordenado 
pela Prof. Dr. André Luis Silva da Silva. Relatórios: - Atividade Experimental 
Problemazada (AEP): estrutura teórico-metodológica como estratégia pedagógica 
qualificadora ao ensino experimental em Ciências, coordenado pelo Prof. Dr. André 
Luis Silva da Silva. As aprovações ad referendums foram referendadas por 
unanimidade.

3. “ad referendums”: b) Processo 23100.007330/2020-55: Projeto Matemática Pós-quarentena

O seguinte projeto de Ensino, “Matemática na pós-quarentena”, coordenado pelo 
professor Vitalino Cesca Filho, de acordo com o exposto e estipulado na Ata da CLE, 
documento SEI 0297702. As aprovações ad referendums foram referendadas por 
unanimidade.

3. “ad referendums”: c) Indicações para o Comissão Interna de Biossegurança- 
PROPPI/UNIPAMPA – CIBIO

a indicação dos professores Cristian Ricardo Wittmann e Thiago Henrique Lugokenski 
para participar da referida Comissão. As aprovações ad referendums foram 
referendadas por unanimidade.

4. Processo 23100.008596/2020-15: solicitação de Pós-doutorado da Professora Elenize Nicoletti

Esta solicitação foi analisada pelo Conselho de Campus. Trata-se, de autorização para 
realização de pós doutorado voluntário no Programa de Pós-Graduação em |Ciências: 
Química da Vida e Saúde, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), 
sob a supervisão do Professor Vicente Lima Robaina, com o Projeto: “As Ilhas de 
Racionalidade no Contexto da Formação Inicial de Professor de Um Curso 
Interdisciplinar de Ciências Exatas”. Devido a não ocasionar ônus ou prejuízo ás 
atividades na Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), os conselheiros votaram e 
aprovaram por unanimidade, o pedido para realização da Pós-Graduação pela 
Professora Elenize Rangel Nicoletti.

5. Processo 23100.008619/2020-91: redução do Número de Vagas de Ingresso no Curso de 
Geofísica

A redução de quarenta para vinte cinco vagas de ingresso, por ano, no Curso de 
Geosica foi analisada e aprovada por unanimidade.

6. Processo 23100.008619/2020-91: alteração NDE do Curso de Geofísica A inclusão do Professor Everton Frigo, SIAPE (1977026), no NDE do Curso de Geosica 
em Substuição da Professora Aline Lopes Balladares foi aprovada por unanimidade.

7. Processo 23100.008999/2020-64: alteração no NDE do Curso de Geologia

A solicitação para emissão de nova Portaria do NDE do Curso de Geologia, com a 
exclusão do nome do professor Reginaldo Fabiano da Silva Afonso e inclusão do 
professor Vitalino Cesca Filho foi aprovada por unanimidade. A composição dos 
demais membros será manda conforme Portaria nº 750/2019.
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8. Processo 23100.007692/2020-46: Perfil para concurso substuto área de Física

O pedido para abertura de concurso para Professor Substituto na área de Física foi 
avaliado. O Concurso será para Professor Substituto com regime de trabalho de vinte 
horas. Requisitos: Bacharelado ou Licenciatura em Física e Mestre ou Doutor em 
Física ou Ciências ou áreas afins. Esta vaga é para substuição da Professora Aline 
Lopes Balladares que ocupa cargo de Direção no Campus de Caçapava do Sul 
(UNIPAMPA). Primeira etapa, Prova Didática (aula exposiva), com peso quatro, e os 
seguintes critérios e pesos: planejamento de uma aula: três (3); domínio do tema 
sorteado: três (3); capacidade de comunicação: dois (2) postura pedagógica: dois (2). 
Total de pesos dos critérios da Aula Exposiva dez (10). A Prova Escrita terá peso três 
(3), com os seguintes critérios: domínio técnico-cienfico do ponto sorteado, 
estruturação coerente do texto, clareza e precisão de linguagem. O total dos pesos dos 
critérios da prova escrita será dez (10). Prova de Entrevista peso três (3), com os 
seguintes critérios: capacidade do candidato de refletir sobre a própria formação 
escolar e acadêmica, experiências e expectavas profissionais, e capacidade de 
formular uma proposta envolvendo atividades de Ensino. Total dos pesos dos critérios 
da Entrevista dez (10). Total dos pesos das provas dez (10). Programa do concurso: 1. 
Cinemática; 2. Dinâmica; 3. Conservação de Energia; 4. Termodinâmica; 5. 
Eletromagnetismo; 6. Oscilações e Ondas; 7. Ótica Física; 8. Ótica Geométrica; 9. 
Relatividade Restrita; 10. Física Nuclear. Este perfil foi aprovado por unanimidade.

9. Processo 23100.008003/2020-11: Regimento Nacional do PROFMAT

O pedido de apreciação do Regimento do Mestrado Profissional em Matemáca em 
Rede Nacional (PROFMAT), conforme solicitação conda no Ofício Circular 01/2020-
DAV/CAPES, referente à Portaria CAPES 214, de 27/10/2017, foi aprovado por 
unanimidade.

10. Processo 23100.008616/2020-58: proposta de espaço físico para o Laboratório de Modelagem 
Geológica

Esta proposta não foi desconsiderada, mas deverá ser analisada com maior 
profundidade tendo em vista a estrutura atual do Campus e as demandas da 
Comunidade. Os conselheiros concluíram que há necessidade de reativar o GT Infra, 
para fazer um estudo das demandas que ainda não foram contempladas, elencar 
prioridades e critérios relacionados aos espaços do Campus. A nova composição do 
GT Infra ficou composta pelos seguintes servidores: Aline Lopes Balladares, Ricardo 
Machado Ellensohn, Márcio André Rodrigues Martins, José Waldomiro Jimenez Rojas, 
Carolina Ferreira de Matos Jauris e Felipe Guadagnin. (Carolina Marques no apoio). 
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade.

11. Processo 23100.008723/2020-86: a) discussão de critérios para priorizar a aquisição de 
materiais de consumo e capital

Após debaterem o assunto ficou acordado que será elaborado um novo fluxo para o 
próximo calendário de compras do Campus Caçapava.

11. Processo 23100.008723/2020-86: b) eventual estabelecimento de um fluxo que possa ser 
aplicado universalmente no Campus Caçapava do Sul para a aquisição de materiais de consumo 
e capital.

Será efetuada uma nova proposta para o próximo ciclo que virá na próxima reunião do 
Conselho de Campus.

12. Processo 23100.009044/2020-24 – Proposta Empresa AGM Jr
Este projeto foi apresentado e veio para ciência do Conselho de Campus. A demanda 
de uma sala com computador e telefone foi encaminhada ao GT Infra do Campus de 
Caçapava do Sul (UNIPAMPA).

13. Inclusões em Pauta Não houveram
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1. Informes

A votação do Calendário Acadêmico e da Instrução Normativa das Diretrizes 
Operacionais pelo CONSUNI e a definição dos próximos dois semestres levos foi 
comentada pela Professora Aline Balladares. Discorreu sobre a transformação de parte 
da verba do Orçamento dois mil e vinte, do Campus Caçapava, de verba de custeio, 
em capital, devido a redução dos gastos da verba de custeio e para isso será solicitado 
ao Ministério da Educação autorização. Disse que será feita uma reunião para tratar do 
Orçamento dois mil e vinte um, mas não foi definida a data pela PROPLAN. Justificou 
que devido a intensas avidades no mês de agosto não foi possível trazer para esta 
reunião o fluxo de compras, mas que virá assim que possível. Falou sobre a campanha 
que será lançada na semana que vem sobre doação de equipamentos para alunos em 
vulnerabilidade. Solicitou que se alguém ver doações em breve será comunicado o 
fluxo. O Conselheiro Felipe Guadagnin informou que em reunião da Comissão Superior 
de Extensão foi aprovada a minuta para inserção das avidades de extensão nos 
currículos e que este documento foi encaminhado por e-mail e está a disposição de 
quem quiser fazer sugestões

2. apreciação da Ata 03/2020, do Conselho do Campus de Caçapava do Sul

O Conselheiro Felipe Guadagnin solicitou que no ponto de pauta dez seja alterado o 
texto, onde consta: “Esta proposta foi desconsiderada porque, o espaço proposto já 
está destinado ao Arquivo." Seja substuída por: “a proposta foi retirada de pauta para 
uma análise mais aprofundada”. Após esta correção, a Ata foi aprovada por 
unanimidade.

3. ad referenduns: Os ad referenduns foram referendados por maioria dos votos, sendo uma abstenção da 
Conselheira Crisane Gomes

3. ad referenduns: a) Processo nº 23100.010545/2020-53, Projetos de Extensão 1) História das Equações de 2º Grau e Funções Quadráticas; 2) A escala numérica em 
situações codianas.
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3. ad referenduns: b) Processo nº 23100.010869/2020-91, Projetos e Relatórios de Ensino

Projetos de Ensino 1. Implantação do Sítio de Investigação Geofísica, Geotecnia e 
Meio-Ambiente (SIGGMA) Coordenado pelo professor Marcus Vinicius Aparecido 
Gomes de Lima; 2. A importância da Geofísica Aplicada nas Ciências da Terra – 
Coordenado pelo professor Maximilian Fries; 3. Jogos Geotécnicos Virtuais – 
Coordenado pelo professor Diogo Peixoto Córdova; 4. Minicurso web de descrição 
geomecânica de testemunhos de sondagens Coordenado pelo professor Diogo Peixoto 
Córdova; 5. Modelos Virtuais De Afloramento: Teoria, Prática E Aplicação Na Análise 
Estratigráfica De Alta Resolução – Coordenado pelo professor Felipe Guadagnin; 6. 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; 7. Simulação de colisões entre partículas ulizando Python – 
Coordenado pelo professor Vinícius de Abreu Oliveira. Relatórios de Ensino 1. 
Unipampa e OBMEP - descobrindo a matemática – Coordenado pelo professor Vitalino 
Cesca Filho. Projetos de Ensino 1. Cálculo na quarentena – Coordenado pela 
professora Daniela de Rosso de Tolfo; 2. Ciclo de Webinários em Geociências – 
exemplos de desenvolvimento de trabalhos científicos – Coordenado pelo professor 
Tiago Rafael Gregory; 3. Descomplicando a Geologia Estrutural - o uso de 
estereogramas para resolução de problemas geométricos – Coordenado pelo professor 
Tiago Rafael Gregory; 4. Mapeamento Geológico Remoto - Coordenado pelo professor 
Tiago Rafael Gregory; Relatórios de Ensino 1. Modelos virtuais de afloramento teoria, 
prática e aplicação na análise estratigráfica de alta resolução – Coordenado pelo 
professor Felipe Guadagnin; 2. Relembrando Conceitos de Matemática Básica II - 
Coordenado pela professora Daniela de Rosso Tolfo. Projetos de Ensino 1. Encontros 
online de revisão do PROFMAT – Coordenado pelo professor Vitalino Cesca Filho; 2. 
Matemática na quarentena – Coordenado pelo professor Vitalino Cesca Filho. 
Relatórios de Ensino 1. Encontros online de revisão do PROFMAT – Coordenado pelo 
professor Vitalino Cesca Filho; 2. Matemática na pós-quarentena - Coordenado pelo 
professor Vitalino Cesca Filho. Projetos de Ensino 1. Mapeamento Geológico Remoto – 
Coordenado pelo professor Tiago Rafael Gregory; 2. Cálculo na quarentena – 
Coordenado pela professora Daniela de Rosso de Tolfo. Relatórios de Ensino 1. 
Modelos virtuais de afloramento teoria, práca e aplicação na análise estragráfica de alta 
resolução – Coordenado pelo professor Felipe Guadagnin; 2. Comunicação e Acolhida 
no Curso de Ciências Exatas – Coordenado pela professora Ângela Maria Hartmann; 3. 
Ensino de Física em Comunidades Rurais Coordenado pela professora Ângela Maria 
Hartmann; 4. 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. 

4. Processo nº 23100.010853/2020-89, Chamada interna para afastamento integral docente foi 
discutida.

4.1 definição da Comissão para análise do processo
Foram sugeridas as Comissões: a) CAD, que obteve um voto; b) Comissão de 
Capacitação, obteve doze votos; c) uma nova comissão, obteve um voto; Houve três 
abstenções. A Comissão de Capacitação foi a escolhida por maioria dos votos.

4.2 periodicidade

1) proposta: semestral; 2) proposta: anual. A votação foi treze votos favoráveis à 
proposta número um, três votos favoráveis a proposta número dois e uma abstenção 
da Conselheira Patrícia Poglia.O lançamento de editais semestrais para afastamento 
integral docente foi aprovado por maioria dos votos.

4.3 Votação dos critérios

1) sugestão da Conselheira Carolina Marques que será dado prioridade para docentes 
que peçam um período inferior ao necessário para concluir a pós-graduação ou que já 
estejam cursando a pós-graduação sem afastamento. Esta proposição foi aprovada por 
maioria dos votos com uma abstenção do Conselheiro Vitalino Filho. 2) A sugestão do 
Conselheiro Márcio Martins foi que será dado prioridade para quem já está cursando 
pós graduação sem afastamento. Esta proposta foi aprovada por maioria dos votos 
com um voto contrário do Conselheiro Felipe Guadagnin e uma abstenção do 
Conselheiro Vitalino Filho

4.6 Cronograma da Chamada Interna

a) período de divulgação do Edital: vinte seis de agosto; b) período para inscrições: 
vinte sete de agosto a oito de setembro; c) homologação das inscrições: nove de 
setembro; d) divulgação do resultado preliminar: dezessete de setembro; e)prazo para 
recursos: dezoito à vinte dois de setembro; f) divulgação do resultado final no Campus: 
vinte quatro de setembro; g) remessa dos resultados finais dos campi para a 
PROGEPE: vinte cinco de setembro. Este cronograma foi aprovado por unanimidade.
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5. Processo nº 23100.009785/2020-13, Coorientação de doutorado no PGCIMAT da UFGRS - 
Profa. Carolina Jauris

3100.009785/2020-13, Coorientação de doutorado no PGCIMAT da UFGRS - Profa. 
Carolina Jauris. A autorização para a servidora docente Carolina Ferreira de Matos 
Jauris parcipar do programa de Pós Graduação da UFRGS na condição de 
Coorientadora, conforme descrito no documento 0325508, foi analisada. Tendo em 
vista que, as avidades a serem desenvolvidas não comprometem seus encargos no 
campus Caçapava do Sul teve a anuência do Conselho.

6. Processo nº 23100.009974/2020-88, solicitações do Ofício no 
10/2020/DED/CPDAA/PROGRAD/UNIPAMPA

Os documentos do Processo foram analisados, mas como surgiram dúvidas serão 
solicitadas mais informações para depois deliberar sobre o assunto.

7. Processo nº 23100.004828/2020-66, Análise dos Relatórios de Gestão 2019 As contribuições serão encaminhadas para o e-mail da Professora Aline Balladares até 
amanhã

8.Inclusões em Pauta Não houveram

DATA LINK PAUTA DELIBERAÇÃO
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1) Informes

a Professora Aline Balladares falou sobre o andamento dos processos de concursos 
para professor substutitos e efetivos. A professora Lorena substuindo Professor 
Reginaldo já iniciou na semana passada. A vaga do professor Julio ficou parada. A 
Professora Quélen esta na eminencia de chegar. Comunicou que irá estar em férias em 
outubro e o Professor Ricardo irá substuí-la. Quando voltar de férias sugeriu uma 
reunião para trocar ideias e experiências sobre o andamento das aulas.

2) Processo nº 23100.011704/2020-37, apreciação da Ata 04/2020, do Conselho do Campus de 
Caçapava do Sul

O Conselheiro Tiago Gregory solicitou a correção do seu nome. O Conselheiro Felipe 
Guadagnin pediu para corrigir o item dois da pauta da Ata 03/2020 conforme gravação 
e fazer alteração no texto da ata. O Conselheiro Luís Eduardo de Souza solicitou que o 
termo “registrada” seja substuído pelo “jusficada”, na Ata 04/2020. Após correções, a 
Ata 04/2020 do Conselho de Campus foi aprovada por unanimidade.

3) ad referendum: a) Processo nº 23100.008306/2020-33, projeto de pesquisa

O projeto de pesquisa "Nanomateriais baseados em grafeno e nanoparculas metálicas 
para remoção e destruição do vírus SARS-CoV-2 de ambientes aquácos”, coordenado 
pela Professora Carolina Ferreira de Matos Jauris, que se trata de Projeto especial no 
combate a pandemia COVID-19 foi referendado por maioria de votos com a abstenção 
da Conselheira |Carolina Ferreira de Matos Jauris.

4) Processo nº 23100.008306/2020-33, apreciação de Projeto de Pesquisa
O Projeto de Pesquisa: “Avaliação do uso de modelos geopotenciais e dados de 
altimetria por satélite para a caracterização gravimétrica da Elevação do Rio Grande”, 
projeto coordenado pelo Professor Everton Frigo, foram aprovadas por unanimidade.

5) Processo nº 23100.012408/2020-53, Solicitações do Curso de Geofísica

a) Proposta do novo Regimento do NDE. Este item foi analisado e votado 
separadamente. Após avaliação, os conselheiros votaram e aprovaram o Regimento 
Interno do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Geofísica por maioria dos votos 
com uma abstenção do Conselheiro Ricardo Machado Ellenshon. b) a indicação de 
nova composição dos membros do NDE foi adequada para atender o artigo primeiro do 
Regimento Interno. O Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Geosica do 
Campus de Caçapava do Sul passou a ser a seguinte: Éverton Frigo (SIAPE 1977026), 
Miguel Guterres Carmina (SIAPE 1587324), Mario Jesus Tomas Rosales (1587743), 
Maximilian Fries (SIAPE 1587287), José Pedro Rebés Lima (SIAPE 1717849), Marcus 
Vinicius Aparecido Gomes de Lima (2044444), como docentes representantes da área 
de Geofísica; Igor Antônio Cancela Melnik (SIAPE 1020783/área de Física), Moises 
Razeira (SIAPE 1421043/ área de Matemáca) e Ezequiel Galvão de Souza (SIAPE 
3063893/área de Geologia). c) a indicação da permanência do professor Marcus 
Vinícius Aparecido Gomes de Lima, como Presidente e do professor Ezequiel Galvão 
de Souza, como Secretário do NDE do Curso de Geosica foi apreciada e aprovada por 
maioria de votos com uma abstenção, do Conselheiro Ricardo Machado Ellensohn.

6. Processo nº 23100.001779/2018-95, análise do relatório de prestação de contas do convênio 
do Programa Conexões com o município de Santana da Boa Vista

O Conselheiro Márcio André Rodrigues Martins fez um relato sobre o processo de 
execução do Projeto desenvolvido junto no Município de Santana da Boa Vista. A 
Professora Aline Lopes Balladares parabenizou, em nome da Direção do Campus, pelo 
êxito obtido. Após, o Relatório de Prestação de Contas do Programa Conexões foi 
aprovado por unanimidade.

7) Processo nº 23100.009974/2020-88, Espaço Físico para DED/CPDAA/PROGRAD no Campus 
Caçapava do Sul

Este processo voltará ao Conselho de Campus para ser analisado quando retornar as 
avidades presencias. Esta proposição foi aprovada por unanimidade.
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8) Inclusões em Pauta
A Conselheira Carolina Jauris solicitou inclusão em pauta, do Parecer de alteração do 
Projeto de Pesquisa coordenado pelo Professor Luís Eduardo de Souza que foi 
aprovado por unanimidade.

DATA LINK PAUTA DELIBERAÇÃO

Ata 06/2020
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1) Informes
A professora Aline Balladares informou que o Concurso para o Substituto do Professor 
Pedro está em andamento. Na ata consta a transcrição de algumas indagações 
levantadas pelos membros.

2) Processo nº 23100.011704/2020-37, apreciação da Ata 05/2020, do Conselho do Campus de 
Caçapava do Sul

A ata da reunião anterior foi votada e aprovada por maioria dos votos com as 
abstenções dos servidores Evelton Machado Ferreira e Felipe Guadagnin.

3)Processo 23100.012860/2020-15, ad referendum

Os seguintes projetos de extensão foram referendados por unanimidade: “Caminhos 
Geológicos Acessíveis no Geoparque Caçapava”, “Mapeamento Geotécnico e 
Ambiental do Município de Caçapava do Sul”, “Percurso da Presença Negra em 
Caçapava do Sul”, “Trilhas interpretativas com viés geoturístico como apoio ao 
desenvolvimento do Geoparque Caçapava”. Também foi referendada por unanimidade 
a nova composição da Comissão Examinadora para o Concurso de Professor 
Substituto do Professor Pedro Kemerich. A Comissão Examinadora referente à vaga do 
Processo Selevo Simplificado, Edital nº 239/2020, é a seguinte: Área: Engenharia 
Ambiental e Sanitária, Titulares: Prof. Dr. Régis Leandro Lopes da Silva (UFSM); Profa. 
Dra. Juliana Ferreira Soares (UDESC); Prof. Dr. Iane Brito Tavares (IFPA). Suplentes: 
Prof. Dr. Flávio Wachholz (UEA); Profa. Dra. Leydimere Janny Cota Oliveira 
(UNIPAMPA).

4) Processo SEI Nº23100.010545/2020-53, Projetos de Extensão

Os projetos e relatórios de extensão, conforme ofícios quarenta e seis (SEI 0364878) e 
quarenta e sete (SEI 0366540), foram aprovados por unanimidade. Eles são os 
seguintes: “Percurso da Presença Negra em Caçapava do Sul”, “Promovendo a Coleta 
Seletiva no município de Caçapava do Sul (em tempos de pandemia)”, “Rede MAE”, 
“Chimarrão Filosófico” (Relatório de Projeto não-executado) e “Educação para a Paz”
(Relatório)

5) Processo 23100.007980/2020-09, Regimento dos Laboratórios

A Professora Aline Balladares comunicou que devido alterações com relação as 
normas internas da instituição vai ser alterado o Regimento Geral dos Laboratórios. 
Cada unidade deveria ter o Regimento Local e passar pelo Conselho de Campus até 
trinta de outubro do corrente ano. Todos os regimentos serão revisados. Devemos 
aguardar a reestruturação da Resolução dois, cinco, sete que será construído um único 
documento para todos os laboratórios. Posteriormente o Regimento virá ao Conselho 
de Campus.

6) Processo 23100.013648/2020-75, apreciação do Relatório Final de Pós-Doutorado do 
Professor Everton Frigo

Os conselheiros analisaram o Relatório e os documentos relativos ao Relatório: Carta 
de Avaliação do Supervisor e Comprovante de Entrega do Relatório e Prestação de 
Contas junto ao CNPq e aprovaram por unanimidade o Relatório Final de Pós-
Doutorado do Professor Everton Frigo.

7) Processo SEI Nº 23100.011710/2020-94, solicitação apreciação de Relatório semestral e 
Parecer do orientador referente ao afastamento integral para qualificação do Professor Reginaldo 
Fabiano da Silva Afonso

O Relatório referente ao primeiro semestre de dois mil e vinte, do Professor Reginaldo 
Fabiano da Silva Afonso, foi aprovado por unanimidade. O Relatório estava 
acompanhado do Parecer do orientador, Ata de Exame de Qualificação de Projeto de 
Tese, Parecer Consubstanciado do CEP e Histórico Escolar

8) Processo 23100.014138/2020-15, Carta de anuência para professor Maximilian Fries, como 
permanente do Programa de Pós-Graduação em Geologia, UFPR

O pedido do Professor Maximilian Fries foi analisado. A solicitação de Carta de 
anuência para atender a exigência da CAPES, através da Portaria oitenta e um de dois 
mil e dezesseis, datada de três de junho de dois mil e dezesseis, como Professor 
Permanente do PPGG/UFPR, foi aprovada por unanimidade. No entanto, os 
conselheiros solicitam que o Professor Maximilian insira no Processo, mais 
informações sobre as atividades desenvolvidas na Universidade Federal do Paraná 
(UFPR), a fim de que não haja prejuízo às atividades desenvolvidas junto a 
Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA).

9) Processo 23100.014142/2020-83, as reformas a partir da reestruturação dos espaços físicos foi 
discutida

Os conselheiros passaram analisar os projetos de layouts das plantas da Biblioteca e 
do "Aquário", além das questões apontadas pela CO-INFRA em relação aos demais 
espaços. Os layouts A e B da Biblioteca foram colocados em votação e o layout B foi 
aprovado por unanimidade e o processo de reforma poderá dar seguimento junto à 
Coordenação de Infraestrutura, a partir dessa decisão.
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10)Inclusões em Pauta

a) a falta de atividades presenciais foi discutida. Foi sugerido fazer uma Carta do 
Conselho de Campus para a Reitoria a respeito de atividades como: a oferta e 
atividades presenciais. O Conselho aprovou que seja feito um documento solicitando 
para a Reitoria oficializar as decisões entre Reitoria e Campus. b) os informes do 
Programa Conexões ficaram para outra oportunidade. c) O Conselheiro Felipe 
Guadagnin informou que foi aprovada a curricularização da Extensão na Comissão 
Superior de Ensino e agora vai para o CONSUNI. A Resolução cento e quatro esta 
sendo reformulada e fará um chamamento para a Comissão de Extensão para dar uma 
olhada na minuta para ver a visão do Campus sobre ela. Deu ciência que foi convidado 
a oferecer um curso de quarenta horas para uma empresa externa a unipampa.
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1) Informes

A Professora Aline Balladares relatou sobre a reunião solicitada pelas direções dos 
campi à Reitoria, que devido a reunião ter sido junto com o Comitê de Monitoramento 
da covid-19, as pautas solicitadas não avançaram. O que se ouviu foi que não há 
previsão de retorno para as atividades presenciais no primeiro semestre de dois mil e 
vinte um. Cada COE-E Local (Centro de Operações de Emergência em Saúde para a 
Educação) deverá fazer um plano relativo as avidades de pesquisa, que precisa ser 
aprovado pela Secretaria Estadual. Falou sobre as eleições, em que o Cronograma 
aprovado ocorrerá, em parte, durante o período de férias, contrariando o entendimento 
das equipes diretivas e boa parte do Conselho Universitário, que temia prejudicar 
processo democrático. Comentou que até hoje essa Reitoria ignora as solicitações dos 
campi, que não parcipam das decisões e servem de garotos de recados. As equipes 
diretivas não têm reconhecido o seu papel por parte desta Reitoria. A Reitoria tem a 
maioria no Conselho Universitário, conselheiros que em sua pluralidade não foram 
eleitos, ao contrário dos diretores. A Conselheira Carolina Jauris informou sobre as 
avidades do GT-infra do Campus Caçapava. O Relatório de Infraestrutura do Campus 
foi baseado nos relatórios que os cursos fizeram para a Direção do Campus. Este 
relatório servirá para alimentar o banco de dados do GT-infra e servir como base para a 
tomada de decisões e encaminhamentos. O Conselheiro Márcio André Marns 
complementou dizendo que esses dados serão trazidos ao Conselho de Campus 
posteriormente. O objevo é criar critérios, parâmetros para analisar as necessidades. 
As avidades do GT-infra estão sendo registradas de forma digital para futuras 
consultas. A Conselheira Cristiane Gomes perguntou se teria que fazer outro Relatório 
sobre as necessidades dos cursos para encaminhar ao GT infra? A Professora Aline 
Balladares respondeu que são necessárias atualizações, se houveram mudanças, caso 
contrário, mantém o Relatório. A Conselheira Luciana Abichéquer tirou dúvidas quanto 
aos alunos que estão fazendo pesquisa como trabalho de final de curso. A Professora 
Aline Balladares esclareceu que qualquer atividade presencial precisa passar pelo 
COE-E Local (Centro de Operações de Emergência em Saúde para a Educação).

2) apreciação da Ata 06/2020, do Conselho do Campus de Caçapava do Sul

O Conselheiro Tiago Gregory solicitou que conste em ata o pedido de atualização, as 
manifestações e a deliberação com relação as duas vagas da Geologia. O Conselheiro 
Felipe Guadagnin requereu que conste em ata o que foi discudo para o “Aquário” e os 
desdobramentos. Sugeriu que as siglas sejam escritas por extenso. O Conselheiro 
Márcio André Martins sugeriu como critério que, os conselheiros quando desejarem 
constar em ata suas manifestações façam a solicitação. O Conselheiro Ricardo 
Ellensohn disse que a forma correta é o conselheiro solicitar para constar em ata sua 
fala e ela será transcrita. Os conselheiros Tiago Gregory e Felipe Guadagnin sugeriram 
que a Presidente do Conselho revise as atas antes de encaminhar aos conselheiros. A 
Presidente do Conselho esclareceu que recebe as atas junto com os demais 
conselheiros, que não acha que esta seja uma atribuição do cargo de Presidente do 
Conselho, mas de todos os conselheiros. Ata seis dois mil e vinte do Conselho de 
Campus de Caçapava do Sul foi aprovada por unanimidade, com emendas dos 
conselheiros: Tiago Gregory e Felipe Guadagnin. O item nove da Pauta da Ata seis 
dois mil e vinte será transcrito conforme gravação
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3) Processo SEI N°23100.015598/2020-61, apreciação do resultado da eleição para coordenação 
do PPGTM

O resultado da eleição da Coordenação do Programa de Pós-Graduação em 
Tecnologia Mineral (PPGTM) foi aprovado por unanimidade. Conforme Ata do 
Programa de Pós-Graduação em Tecnologia Mineral (PPGTM), ratificada pelo ad 
referendum da Comissão Local de Ensino (CLE) foram eleitas as professoras: Luciana 
Arnt Abichequer, como Coordenadora titular e Caroline Wagner, como Coordenadora 
substituta.

4) Processo SEI N°23100.012860/2020-15, aprovação "ad referendum" de Projeto de Extensão
A homologação do projeto Conexões Universidade-Escola: formação continuada na 
interface com o estágio de Monitoria, coordenado pela professora Ângela Maria 
Hartmann, foi referendada por unanimidade.

5) Processo SEI N°23100.015985/2020-05, Indicação de Representação do Curso de Geosica do 
Suplente junto à Comissão de Formação Docente

A escolha do Professor Marcus Vinicius Aparecido Gomes de Lima pelo Curso de 
Geofísica como Membro Suplente da Comissão de Formação Docente, conforme Ata 
dois de dois mil e vinte da Comissão do Curso de Geofísica, foi retirada de pauta 
porque não é de deliberação do Conselho de Campus, mas da Comissão de Ensino.

6) Processo SEI N°23100.015826/2020-01, apreciação e aprovação de parecer de projeto de 
pesquisa

O Projeto de Pesquisa: “Avaliação do gerenciamento dos resíduos de serviços de 
saúde nas estratégias de saúde da família em Caçapava do Sul-RS”, coordenado pela 
Técnica Administrava em Educação, Rafaela Rios, foi aprovado por unanimidade.

7) Processo SEI N°23100.015415/2020-15, planejamento dos horários e ocupação dos espaços 
letivos

Os pareceres dos Membros estão descritos na ata. Como encaminhamento ficou que o 
próximo horário seja composto ulizando somente salas de aulas evitando espaços 
alternavos, a não ser que seja solicitado por docente ou coordenação do curso devido 
a especificidades. 

8) definição do layout do “Aquário”

O layout do "Aquário" foi debatido com os pareceres dos membros constando na ata. 
Posteriormente, o Conselheiro Ricardo Ellensohn fez encaminhamento para votação, 
propôs que, vão alterar o layout para qualquer situação a fim de dar celeridade ao 
processo, independente do destino. E, depois decide qual a destinação do espaço com 
mais tempo para discussões. Então foi colocado em votação: “adequação do espaço 
para atender os usos pretendidos”. Esta proposição foi aprovada com nove votos 
favoráveis, dos conselheiros: Carolina Jauris, José Pedro Rebes, Maria Lucia Flôres, 
Vitalino Filho, Diogo Cordova, Patrícia Poglia, Carolina Marques, Cristiane Gomes e 
Ricardo Ellenshon. Os conselheiros Felipe Guadagnin, Leila Dias, Márcio André 
Martins e Tiago Gregory se abstiveram. O Conselheiro Thiago Lugokensky se 
posicionou contrário. Após votação, alguns conselheiros solicitaram uma reunião 
extraordinária do Conselho de Campus para continuar discutindo este assunto. A 
Professora Aline Balladares consultou Carolina Marques sobre o prazo para a licitação. 
Sugeriu que seja realizada consulta a Co-Infra (Coordenadoria de 
Infraestrutura/PROPLAN), sobre o prazo para encaminhamento do Processo para 
marcar a reunião. O Conselheiro Márcio André Martins registrou a solicitação de 
desligamento do docente José Waldomiro Rojas do GT-infra. Registrou que o Conselho 
é soberano para escolher se as discussões devem ser feitas durante a reunião do 
Conselho ou através do GT-infra.

9) Solicitação de apreciação do Edital Complementar do Campus Caçapava ao Edital CONSUNI 
03/2020. Processo 23100.016263/2020-60, Minuta do Edital Complementar para eleições para 
cargos e representações nos órgãos colegiados do Campus Caçapava do Sul da Unipampa.

A solicitação da Comissão Eleitoral local (CEL) de apreciação do Edital Complementar 
do Campus de Caçapava do Sul ao Edital CONSUNI 03/2020 foi analisada. Após 
análise, o Conselho do Campus aprovou por unanimidade a Minuta do Edital 
Complementar para eleições para cargos e representações nos órgãos colegiados do 
Campus de Caçapava do Sul da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), 
inclusive a Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD). A Professora Daniela 
Tolfo falou sobre a alteração da Resolução 87/2014, substuída pela Resolução 
286/2020, a adequação da Comissão Coordenadora do PROFMAT e a alteração do 
período de campanha para término no dia dezesseis de dezembro de dois mil e vinte.
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1. Inclusões em Pauta Não houveram
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2. Informes

A 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.
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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 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 Todos os ad referenduns foram referendados por unanimidade.

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 servepara  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. 

4. aprovações ad referenduns:  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.
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4. aprovações ad referenduns: 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

4. aprovações ad referenduns: 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. 

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 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. 
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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
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