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APRESENTAÇÃO 

O presente relatório descreve a situação do campus Caçapava do Sul da Universidade Federal

do Pampa (UNIPAMPA) no período de 01 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018. 

Serão apresentados os dados do histórico do campus, objetivos estratégicos e planos de ação,

inserção  na  sociedade,  comunicação  social,  estrutura,  atividades  acadêmicas,  pós-graduação,

pesquisa,  extensão,  programas  de  bolsas  e  incentivos,  convênios,  orçamento  e  perspectivas  do

campus para 2019, alicerçados por uma base argumentativa e crítica. 

A equipe responsável por sua elaboração foi: servidores do NuDE, da Secretaria Acadêmica,

dos Laboratórios e da Biblioteca, as Coordenações de Cursos de graduação e pós-graduação, as

Comissões  Locais  de  Ensino,  Pesquisa  e  Extensão,  a  Coordenação  Acadêmica,  a  Coordenação

Administrativa e a Direção do campus.
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HISTÓRICO 

O campus Caçapava do Sul iniciou suas atividades aos dezoito dias do mês de setembro de

2006, às 14 horas, nas dependências do espaço provisório, localizado em dois pavilhões da Escola

Estadual  Eliana  Bassi  de  Mello.  Neste  dia,  foi  realizado  o  evento  de  instalação  do  Curso  de

Geofísica. A partir de março de 2009 iniciaram mais dois cursos de graduação no campus Caçapava:

Licenciatura em Ciências Exatas e o Curso Superior de Tecnologia em Mineração. Em setembro de

2009, as atividades foram transferidas para o local definitivo, situado na Av. Pedro Anunciação, 111,

Bairro Vila Batista, com uma área construída de 4.577,89 metros quadrados. 

Em outubro de 2010 foi proposta, para o Conselho de Campus e ao Conselho Universitário da

UNIPAMPA, a criação de mais dois cursos de graduação, bacharelado em Geologia e Engenharia

Ambiental  e  Sanitária,  implementados  em 2011 e  2012,  respectivamente.  No ano de 2012,  em

parceria com o  Campus de Bagé, foi criado o Mestrado Profissional em Ensino de Ciências. O

Programa, pela sua inserção geoeducacional no âmbito de abrangência da UNIPAMPA, envolve

preferencialmente escolas de Educação Básica da região de fronteira da metade sul do Rio Grande

do Sul e conta com docentes permanentes dos Campi Bagé e Caçapava do Sul da UNIPAMPA além

de docentes colaboradores.

No ano de 2012 também, foi encaminhada e aprovada, a proposta do Mestrado Profissional

em Tecnologia Mineral, sendo implementado em 2013. Já no ano de 2014 foi aprovada a primeira

edição do curso de Especialização em Educação Científica e Tecnológica, que teve início no mesmo

ano. Em 2014 também houve a elaboração da proposta do curso de Especialização em Geofísica e

Geologia Aplicadas a Recursos Naturais e Meio Ambiente, que teve início em março de 2015. Em

2016 foi proposta a reedição do curso de Especialização em Educação Científica e Tecnológica, a

começar em 2017 e aprovada a terceira edição para início em 2019. Também, no ano de 2017 foi

aprovada a adesão do campus à Rede do Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional,

a primeira turma começou em março de 2018.  Em 2018, foi aprovada a abertura da Especialização

de Gestão e Educação Ambiental, cuja turma começará em 2019. Neste ano também foi submetido

à  Coordenadoria  de  Pós-Graduação  a  proposta  de  Pós-graduação  em  Geociências  –  Mestrado

Acadêmico, ainda em tramitação nas instâncias superiores e externas.

Com aprovação do Conselho Universitário,  o  campus Caçapava  do Sul  sediará  o projeto

piloto do Programa Conexões. O programa foi estruturado pela comissão de curso de Licenciatura

em Ciências Exatas e a primeira turma iniciará em 2019.
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Todos os cursos do campus tiveram aprovação dos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs) e

estão adequados ao Plano de Desenvolvimento Institucional 2014-2018, e à legislação vigente, com

anuência de todas as instâncias internas, passando pelos Núcleos Docentes Estruturantes, Comissão

Local de Ensino, Conselho do Campus, Pró-reitoria de Graduação, Comissão Superior de Ensino e

Conselho Universitário.

Além dos cursos de graduação e pós-graduação, o campus Caçapava do Sul, vem a cada ano

qualificando suas ações de Ensino, Pesquisa e Extensão, com projetos que envolvem a comunidade

acadêmica e externa, proporcionando a expansão do conhecimento através da utilização do espaço

físico  da  Universidade  e  dos  profissionais  que  nela  atuam.  Destacam-se  dois  eventos  anuais

promovidos pelo campus, onde há expectativa e a participação intensa da comunidade externa que

são  o  Geo.dia,  desenvolvido  em conjunto  com a  UFSM e  a  Feira  de  Ciências  que  envolvem

participantes de Caçapava, Lavras do Sul e São Sepé.

No ano de 2016, após seis anos da inauguração do prédio previsto para o funcionamento de

um curso de graduação, a obra do Restaurante Universitário foi entregue ao campus Caçapava do

Sul. Em 19 de junho de 2017, o restaurante foi inaugurado e passou a servir duas refeições diárias

atendendo a toda comunidade acadêmica. Em média são servidas 400 refeições ao dia.

 O prédio de Laboratórios de Química foi entregue no final de 2017, porém não está em

funcionamento,  pois  ainda  faltam  instalar  as  capelas  e  também  a  contratação  de  servidores

terceirizados para limpeza, portaria e vigilância.

O LATRAM teve abertura de licitação para a segunda fase das obras em 2017. No mês de

setembro de 2017 foi dada a partida de obra e a empresa cumpriu o prazo de entrega do prédio no

primeiro semestre de 2018. Este prédio também não está sendo utilizado ainda, pois é necessária a

contratação de servidores terceirizados, da mesma maneira que para os laboratórios de Química.

 Já  o prédio Acadêmico  II  ainda se encontra  com a obra parada  em função de processo

judicial, sem previsão para liberação de reabertura de licitação. Além disso, em 2017, foi construído

o acesso aos prédios dos laboratórios e restaurante universitário.

Quanto à área doada pela Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul para o campus Caçapava

do Sul da UNIPAMPA em dezembro de 2013, após encaminhamentos para PROPLAN, em 2014,

solicitando a elaboração da forma de uso e ocupação de acordo com ideias  do  campus,  com o

zoneamento integrado à antiga área, ainda não há um planejamento estabelecido. Falta um acesso

direto entre as duas áreas, evitando assim o uso da estrada, que por se tratar de zona com fluxo de

veículos, proporciona alto risco de acidentes. Durante o ano de 2015 o GT-Infra do campus atuou

junto  às  instâncias  internas  da  unidade  capturando  dados  e  construindo  um  plano  de
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desenvolvimento  das  áreas.  Neste  sentido,  estão  pré-estabelecidos  os  locais  de  construção  das

futuras obras: Residência estudantil, Litoteca e Centro de referência Geológica. Durante o ano de

2016 também ocorreram discussões e planejamento para a construção de um Jardim Geológico na

“nova área”, com o objetivo principal de abraçar a comunidade de Caçapava e acadêmica dentro do

espaço da Universidade, divulgando e valorizando o potencial da região. Em 2017 o Conselho de

campus aprovou a construção do Jardim Geológico na entrada atual do  campus. As obras estão

previstas para o início de 2019, em 2018 foram definidos o layout do jardim e a definição do projeto

arquitetônico. Em outubro de 2018 o campus recebeu a escultura que reconstituiu o animal extinto

Megatherium  americanum  para  ser  colocada  na  entrada  da  unidade.  A preguiça  gigante  foi

construída em tamanho real com verbas da Fundação de Amparo à pesquisa do Estado do Rio

Grande do Sul (Fapergs) recebidas pelo projeto Geoturismo e Interpretação do Patrimônio Natural

da Campanha Gaúcha Como Um Novo Aporte ao Desenvolvimento Regional Sustentável, através

do edital Procoredes XIII da Fapergs. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E PLANOS DE AÇÃO 

Plano Estratégico do campus

Foram priorizados pelo campus os seguintes objetivos: 

Na política de ensino: 

 Articular as atividades de ensino, pesquisa e extensão como bases da formação acadêmica;

 Ampliar a participação dos discentes em eventos das suas áreas de formação e também

nas organizadas pelo campus; 

 Ampliar  o  acesso  e  a  permanência  com  garantia  de  continuidade  nos  estudos  dos

discentes.

  Diante  da  realidade  de  falta  de  espaço  físico  para  realização  de  todas  as  atividades

propostas, foi priorizado o uso dos espaços do campus para o ensino;

 Aprovação do campus como polo EAD- Instituciomnal

Na Política de pesquisa: 

 Criar, ampliar e consolidar atividades de pesquisa que contribuam para o desenvolvimento

local, regional e nacional, em diferentes áreas do saber, visando à produção, aplicação e

disseminação do conhecimento de maneira ética e sustentável. 

Na Política de Extensão: 

 Aproximar a  UNIPAMPA da sociedade por  meio do desenvolvimento  de projetos  nas

áreas de atuação do  campus. Os projetos de extensão buscam levar até a sociedade os

conhecimentos produzidos pela Universidade e fomentar atividades científicas e culturais.

Destacam-se as ações ligadas a rede de educação municipal e estadual, a Secretaria de

Cultura e Turismo do município de Caçapava do Sul, a Educação Ambiental, ao Museu

Geológico  Virtual  do  Pampa,  a  Educação  Empreendedora  e  os  eventos  da  Feira  de

Ciências, Mostra Farroupilha, Dia do Livro & Biblioteca, Geo.dia, entre outras ações de

extensão;

 Além dos  aspectos  técnico-científicos,  as  ações  de  extensão  compreendem também  a

cultura local e regional, numa perspectiva interdisciplinar apoiada no constante diálogo

com os saberes científico e popular. 
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Atuar em conjunto das escolas e entidades da comunidade Caçapava a fim de estabelecer

uma relação de aproximação e integração em todos os setores, difundindo as ações da

Universidade.

Na Política de Assistência Estudantil: 

 Elaborar,  promover  e  organizar  programas,  projetos  e  serviços  que  assegurem  aos

estudantes os meios necessários para sua permanência e sucesso acadêmico. 

 Desenvolver projetos que ampliem o acesso às atividades de esporte, cultura e lazer para

os estudantes;

 Acolher  e  encaminhar  à  rede  pública  de  saúde  os  casos  de  dificuldades  emocionais

identificados pelo setor;

 Acompanhar os estudantes com deficiência ou dificuldades de aprendizagem para prestar

os devidos atendimentos e encaminhamentos; 

 Investir na formação pedagógica do corpo docente do Campus como forma de reduzir os

casos de evasão e retenção relacionados à acessibilidade metodológica;

Na Política de Comunicação Social: 

 Ampliar  a  interação  com  as  instituições  educacionais  e  as  unidades  internas  da

UNIPAMPA e com a comunidade externa. 

Plano de Ação do campus

Apesar de ter conseguido expandir em área, a partir da doação da Prefeitura Municipal em

2013, o campus Caçapava do Sul vem a cada ano sendo forçado a limitar suas ações, uma vez que

enfrenta sérios problemas com o espaço físico disponível para o desenvolvimento de atividades de

gestão, ensino, extensão, pesquisa e assistência estudantil. No início de 2016, da mesma forma que

em 2014, em reunião da Equipe Diretiva do  campus e a Reitoria,  foi  entregue um relatório de

ocupação do espaço físico e a projeção para o ano de 2016-2017, onde se apontou que não seria

possível receber novas turmas com o espaço do prédio entregue em 2009. Uma ação paliativa para

receber as turmas de 2015, foi a remoção da biblioteca do piso superior para o primeiro piso, e esta

passou  a  funcionar  em  uma  sala  de  aula.  No  espaço  onde  funcionava  a  biblioteca,  foram

estruturadas oito salas, dentre as quais seis foram destinados para atividades de ensino e duas como

gabinetes para docentes. Estes espaços passaram a ser ocupados a partir de maio de 2015. Desde
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então,  no  campus são  desenvolvidas  somente  as  atividades  de  ensino  previstas  nos  PPC´s  dos

cursos. Qualquer outra atividade, que requeira uso de espaço físico é sujeita à aprovação do setor

administrativo. Esta situação se manteve em 2017. Em 2018, o campus recebeu as obras dos prédios

de Laboratório de Química e de Tratamento de Minérios, que ainda não estão em funcionamento

por  falta  de  servidores  terceirizados  para  limpeza,  portaria  e  vigilância.  Além  da  falta  de

equipamentos de segurança para os laboratórios de química. O campus realizou reuniões com Pró-

reitorias  e  Reitoria  na  busca  de  solucionar  estes  problemas  e  colocar  os  prédios  em  uso,

possibilitando o desenvolvimento de inúmeras atividades de ensino, pesquisa e extensão, que hoje

não são desenvolvidas por falta de espaço físico no  campus.  No final deste ano, foi possível a

aquisição de boa parte dos equipamentos, alguns com previsão de entrega nos primeiros meses de

2019. Já o contrato de servidores terceirizados, ainda está em tratativas com a Reitoria. 

Desenvolver ou até mesmo planejar ações no campus Caçapava do Sul vem sendo mais difícil

a cada ano, uma vez que se trabalha com o espaço físico previsto para o funcionamento de um curso

e onde funcionam cinco cursos de graduação, três mestrados e duas espacializações. Espera-se que

este quadro melhore substancialmente com a utilização dos dois prédios previamente citados. Além

disso, tem-se dedicado esforços para colocar em prática o Acordo de Cooperação com a CPRM, e

consolidar a construção da Litoteca e do Centro de Referência Geológica no campus. Neste sentido,

apoiamos  ações  da Reitoria  e  Diretoria  da CPRM na busca  de  verba  para  financiar  a  obra.  O

campus também tem colaboração  importante  no desenvolvimento  do projeto  de  Geoparque em

conjunto com a UFSM.
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INSERÇÃO NA SOCIEDADE E COM A COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA 

Em 2018 o campus Caçapava continuou estreitando sua relação com a comunidade municipal

e regional, através de ações propostas pela comunidade acadêmica e também se fazendo representar

em eventos locais, além de utilizar os meios de comunicação para divulgar atividades e articular o

envolvimento da comunidade. Muitos projetos desenvolvidos pelo  campus já são reconhecidos e

esperados pela região, como por exemplo, o projeto Feira de Ciências que teve sua oitava edição

este ano com a participação de 83 trabalhos, envolvendo 350 expositores e mais de 700 visitantes.

Podemos citar também a realização do 3º Geo.dia, organizado entre Unipampa, UFSM e UFPel,

onde  foram  feitas  oficinas  e  exposições  de  diversos  temas  geológicos,  artísticos,  culturais  e

desportivos com participação massiva de toda comunidade. Bem como outros projetos de extensão,

por exemplo, o projeto que visa à expansão do turismo no município de Caçapava do Sul e que

desenvolveu um sítio virtual (http://www.turismocacapavadosul.com.br). O sítio visa à divulgação

dos  pontos  turísticos,  bem  como,  a  culinária  e  artesanatos  locais.  O  projeto  “Geoturismo  e

Interpretação  do  Patrimônio  Natural  da  Campanha  Gaúcha  como  um  novo  Aporte  ao

Desenvolvimento  Regional  Sustentável”  que  busca  o  desenvolvimento  da  região  do  COREDE

Campanha através do turismo e da cultura.

A Unipampa participou com estande e também como responsável de um dia de programação

na 28ª Feira do Livro de Caçapava do Sul. 

Além desses, o campus organizou em suas dependências alguns eventos que serviram para a

integração  da  comunidade  acadêmica  e  da  sociedade.  No  início  do  ano  letivo  foi  realizada  a

Recepção dos Calouros, que contou com uma tarde de atrações artísticas e culturais, exposição dos

Cursos de Graduação e de alguns projetos e setores que funcionam no campus. Algumas secretarias

de município também estiveram presentes, como a do Turismo e Cultura e a de Saúde. Durante as

comemorações da Semana Farroupilha, foi realizada a V Mostra Farroupilha, com apresentações de

invernadas  artísticas  e  músicos  locais,  degustação  de  comidas  típicas  e  o  concurso  fotográfico

“Retratos do Pampa”. Em outubro também foi realizado um dia de atividades voltadas a Semana

Nacional  da  Ciência  e  Tecnologia,  com  debates  sobre  diversos  temas  envolvendo  a  pesquisa

desenvolvida pelo campus.

E como encerramento do ano a direção do campus organizou a terceira edição do “Natal do

Bem”, onde foi preparada uma festa de Natal para as crianças cadastradas no Centro de Referência

de Assistência Social (Cras) da Vila Sul, as crianças do Abrigo Municipal e da escola Patrício Dias

Ferreira, com passeio guiado pelo campus, buscando incentivar futuros alunos, brincadeiras, lanche
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e  a  presença  do  Papai  Noel  que  distribuiu  presentes.  Estes  foram  doados  pela  comunidade

acadêmica que voluntariamente adotava uma das crianças. 

Na próxima seção é possível acessar o link com notícias e divulgação destes eventos.

Para a socialização dessas atividades junto à comunidade, são utilizados todos os canais de

comunicação do município, as duas rádios e os jornais existentes no município e também os sites

institucionais.

COMUNICAÇÃO SOCIAL

Neste aspecto o campus sempre teve apoio da mídia no município, tanto de rádios e jornais

locais como divulgação digital. Vários eventos e acontecimentos das atividades acadêmicas foram

destaque na mídia local. 

Segue link de algumas notícias envolvendo a unidade durante este ano:

Novo Portal Unipampa Caçapava do Sul:

   http://farrapo.com.br/noticias/2/19548/Unipampa-lanca-novo-portal-do-campus-Cacapava-do-Sul.html  

Criação da AGeoTur:

 http://farrapo.com.br/noticias/2/19795/Reuniao-na-Unipampa-define-diretoria-de-Associacao-do-

Geoturismo.html

Pavimentação da rua em frente ao campus:

http://farrapo.com.br/noticias/2/20112/Empresa-inicia-as-obras-de-pavimentacao-em-frente-a-

Unipampa.html

Acordo de Cooperação entre Unipampa-Campus Caçapava do Sul e CPRM: 

http://farrapo.com.br/noticias/2/20931/Protocolo-de-intencoes-e-discutido-entre-Unipampa-e-CPRM.html

Unipampa promove I Encontro Regional de Inclusão e Acessibilidade

http://farrapo.com.br/noticias/2/20950/Unipampa-promove-I-Encontro-Regional-de-Inclusao-e-

Acessibilidade.html

8ª Feira de Ciências:  http://farrapo.com.br/noticias/2/20962/Unipampa-promove-Feira-de-Ciencias-nesta-

sexta-feira-24.html

Concurso de fotografia, Retratos do Pampa: 
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http://farrapo.com.br/noticias/2/21062/Unipampa-promove-concurso-de-fotografia-Retratos-do-

Pampa.html

Dia C da Ciência: http://farrapo.com.br/noticias/2/21279/Mostra-de-Profissoes-e-Projetos-ocorre-dia-17-

de-outubro-na-Unipampa.html

Preguiça Gigante:

http://farrapo.com.br/noticias/2/21395/Campus-Cacapava-do-Sul-recebe-escultura-de-preguica-

gigante.html

Geo.dia:

http://farrapo.com.br/noticias/2/21592/Fim-de-semana-tem-atividades-voltadas-para-a-Geodiversidade-.html

Projeto Geoparque: 

http://farrapo.com.br/noticias/2/21373/Projeto-Geoparque-em-Cacapava-do-Sul-sera-apresentado-nesta-

segunda-feira-22.html

Feira do Livro:

http://farrapo.com.br/noticias/2/20040/Iniciou-nesta-sexta-feira-a-28-Feira-do-Livro-de-Cacapava-do-

Sul.html

Projetos em parceria com a Petrobras

http://novoportal.unipampa.edu.br/cacapava/unipampa-apresenta-projetos-para-parceria-com-petrobras
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ESTRUTURA

Gestão de Pessoal

Quadro 1 - Número de servidores docentes por nível (Situação em 31/12/2018)

Nível 2016 2017 2018

Auxiliar 3 3 3

Assistente 12 9 7

Adjunto 42 44 44

Associado - 3 6

Titular - - -

Substituto 2 2 6

Temporário - - -

TOTAL 59 64 66

                                                    Fonte: Gestão de Pessoas do campus Caçapava do Sul

Quadro 2 - Número de servidores técnico – administrativos em educação por cargo e

qualificação mais alta

Cargo Médio Graduação Especialização Mestrado Doutorado

Administrador 3 2

Analista de TI 1

Assistente em Administração 1 4 5

Assistente Social 1 1

Bibliotecário - Documentalista 1 1

Geólogo 1 2

Pedagogo 2

Secretário Executivo 2 1

Técnico de Tecnologia da 
Informação

2
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Técnico em Assuntos 
Educacionais 1

Técnico em Laboratório / 
Biologia 1

Técnico em Laboratório / Física 1

Técnico em Laboratório / 
Química

1
2

Tradutor Intérprete – 
Linguagem de Sinais

1

Tecnólogo em Mineração 1

Laboratório de Geologia 1

TOTAL 1 9 15 12 2

Fonte: Gestão de Pessoas campus Caçapava do Sul

Quadro 3 - Evolução do número de servidores técnico - administrativos em educação na Unidade 

Setor

Nº de Servidores

2016 2017 2018

Secretaria da Direção 1 1 1

Coordenação Acadêmica

Biblioteca 4 4 4

Secretaria Acadêmica 7 7 7

NuDE 4 4 4

Laboratórios 9 10 10

Intérprete de Libras 1 1 1

LIFE 1 1 1

Coordenação Administrativa

Secretaria Administrativa 1 1 1

Infraestrutura 1 1 1
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Setor de Tecnologia da Informação e 
Comunicação 3 3 3

Setor de Compras e Patrimônio 2 2 2

Setor de Patrimônio 2 2 2

Setor de Orçamento e Finanças 1 1 1

Total 37 39 39

           Fonte: Gestão de Pessoas campus Caçapava do Sul

Análise crítica:

O setor de Gestão de Pessoas do campus Caçapava do Sul funciona com uma servidora que
representa a interface da PROGEPE que realiza lançamento de férias e auxilia os servidores nos
encaminhamentos relacionados a recursos humanos da Instituição. 

No ano de 2018 o campus apresentou casos de desconto em folha por falta não justificada.
Também houve a publicação do exercício provisório de docente para outra instituição por tempo
indeterminado, comprometendo assim o quadro de professores, visto que a vaga fica preenchida
mesmo sem a  presença  do  mesmo.  Além disso,  três  docentes  em licença  maternidade,  quatro
afastamentos para doutorado e um para mestrado. 

 No ano  de  2018,  o  campus Caçapava  contou  com 39  servidores  Técnico-administrativos  em

Educação. Atualmente, há um servidor em exercício na Reitoria em Bagé. Há também um servidor

da PROGRAD e um servidor da PROPLAN em exercício no campus. 

A vaga do servidor Evelton Machado Ferreira, assistente em administração que hoje é Pró-

Reitor de Administração, em exercício na Reitoria em Bagé ainda está em aberta. Entendemos que

com a saída de servidores sem a devida reposição, há sobrecarga de trabalho nos setores do campus.

Cada servidor possui as tarefas referentes aos seus respectivos cargos e atualmente alguns deles

estão absorvendo maior carga de trabalho em função da cedência para outra Unidade. Esta realidade

gera uma insatisfação nos processos de trabalho no campus.

Quadro 4 - Número de funcionários terceirizados por setor (Situação em 31/12/2018)

Nº de Funcionários

Setor 2016 2017 2018

Limpeza 06 06 06
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Vigilância 06 06 06

Portaria 02 02 02

Serviços Gerais 04 04 04

Motoristas 03 03 03

Outros (cuidador) 01 01 01

Total 22 22 22
Fonte: Setor de infraestrutura do campus

Análise crítica: 

Os cortes  de postos  terceirizados,  ocorridos  no ano de  2016 se mantiveram,  o que gera

sobrecarga dos serviços que são prestados por esses servidores. Em 2017 havia ficado estabelecido

que novos postos terceirizados seriam avaliados com a entrega dos novos prédios. Os prédios foram

entregues, porém não houve acréscimo de funcionários. Isso fez com que o Prédio de Química e o

prédio de Lavra e Tratamento de Minérios permanecessem fechados durante o ano de 2018. 

A situação está  crítica  neste  sentido  e  a  falta  de  pessoal  de vigilância,  limpeza  e  portaria  está

inviabilizando muitas atividades do campus Caçapava.

Infraestrutura

Quadro 5 - Espaço físico do campus – Imóveis próprios

Tipo

Área (m²)

2016 2017 2018

Terreno 325.409 325.409 325.409

Área 
Construída

4.577,89
(2.824,28 Latram e Química só primeira

etapa e Cantina em construção)

4.967,17
(2.435,00 Latram e Química

só primeira etapa)
7402,17

Fonte: Setor de Infraestrutura

Quadro 6 - Espaço físico do campus – imóveis cedidos/alugados

Tipo

Nº de imóveis Área total (m²)

2016 2017 2018 2016 2017 2018

Sala
Prédio
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Outros (especificar)
Total

Fonte: Setor de Infraestrutura

Quadro 7 - Utilização dos espaços físicos da Unidade

Tipo
Quantidade de ambientes

2016 2017 2018

Salas de aula 13 13 15

Laboratórios 08 08 20

Biblioteca 01 01 01

Sala de Professores 16 16 27

Sala de Reuniões 02 02 03

Sala apoio pedagógico 01 01 01

Sala Secretaria Acadêmica 02 02 02

Sala Coordenadoria Acadêmica 01 01 01

Auditório 01 01 01

Restaurantes Universitário 00 01 01

Diretórios Acadêmicos 01 01 01

Outras estruturas (especificar)

Administrativa
Diretor

Núcleo de Educação
Almoxarifado

Almoxarifado de química
Estocagem de Minérios

Sala de Vidraria
Sala técnicos de laboratório

05
01
01
01

05
01
01
01

05
01
01
01
01
01
01
02

Fonte: Setor de infraestrutura

Análise crítica: 

Em 2018 o campus recebeu as obras dos prédios de Laboratórios de Química e de Lavra e

Tratamento de Minérios. Apesar de apresentar acréscimo no número de ambientes, ainda existe falta

de salas de aula  e  gabinetes  para professores,  locais para estudo, convivência  e uma biblioteca

apropriada no  campus. Infelizmente todos os espaços acrescidos não estão sendo utilizados por falta de
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pessoal de limpeza, portaria para os novos prédios e falta de equipamentos de proteção para a utilização dos

laboratórios. Alguns destes equipamentos foram empenhados ao final de 2018, acredita-se que serão

instalados até março de 2019. Deste modo, a situação da infraestrutura do campus apesar de uma

ligeira  melhora  ainda  é  preocupante  e  compromete  o desenvolvimento  pleno das  atividades  de

ensino, pesquisa, extensão e gestão.

Bibliotecas

Quadro 8 - Dados do acervo bibliográfico (situação em 31/12/2017)

Item
Nº de exemplares

2016 2017 2018

Título de livros 0 27 68

Exemplares de livros 0 101 201

Títulos de Periódicos Nacionais 0 0 0

Títulos de Periódicos Estrangeiros 0 0 0

Empréstimos de Livros/Ano

561
6

4721 4096

Reservas de Livros 93 100 118

Assinaturas de Jornais 0 0 0

Assinaturas de Revistas 0 0 0

Monografias 0 0 0

Teses e Dissertações 0 0 0

TOTAL

570
9

4949 4483

Fonte: SIE

Análise crítica: 
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Quanto ao acervo Bibliográfico, foram disponibilizados no Sie 108 itens recebidos por meio de doa-
ção e 93 exemplares de livros comprados. Os Trabalhos de Conclusão de Curso estão sendo deposi-
tados no Repositório Institucional, proporcionando mais uma alternativa de pesquisa aos usuários. 

As duas campanhas anuais que o SISBI desenvolve proporcionam aos alunos a regularização da si-
tuação de débitos de multas com a Biblioteca, por meio de doações de alimentos, vestuário, entre 
outros.

No evento realizado pela Biblioteca, “Dia do Livro & Biblioteca”, foram ministradas algumas pa-
lestras de interesse dos alunos, tais como: Apresentação do Repositório Institucional; Como fazer 
pesquisa durante a graduação; Resiliência; Publicação de trabalhos acadêmicos; Orientações para 
uso da Plataforma Lattes e como transformar ideias em livro.

Em relação ao espaço físico da Biblioteca, aguardamos a sua ampliação para atender adequadamen-
te aos usuários. Visando à acessibilidade, foi realizada uma pequena adaptação no balcão de em-
préstimos.

Laboratórios Existentes e Serviços Prestados

Os laboratórios existentes no campus são 08, distribuídos em Laboratório de Lavra, Planejamento e
Tratamento de Minérios (LATRAM), Laboratório de Química, Laboratório de Física, Laboratório
de Mineralogia e Petrografia, Laboratório de Geociências, Laboratório Interdisciplinar de Formação
de Educadores (LIFE), Laboratório de Análise de Sinais Geofísicos (LASG) e Laboratório de Geo-
física Aplicada (LGA). Os seis primeiros destinam-se ao ensino, podendo ser realizadas atividades
de pesquisa e extensão. 

O LGA possui, como principal finalidade, a realização de atividades no âmbito da geofísica aplica-
da. Estas, compreendem demandas da sociedade em áreas como o meio ambiente, exploração mine-
ral e a geotecnia. As respectivas necessidades promovem aos egressos dos cursos (alunos de gradua-
ção) e profissionais (alunos de pós-graduação) a oportunidade de atuarem em atividades de ensino,
pesquisa e extensão. Como produtos e serviços à sociedade, são ofertadas parcerias técnico-científi-
cas por meio de convênios com prefeituras, empresas e universidades. 

O Laboratório de Geociências (LAGEO), do campus Caçapava do Sul, é regido pelo Regimento In-
terno do Sistema de Laboratórios do Campus de Caçapava do Sul para dar suporte aos usuários para
as suas atividades de ensino, pesquisa e extensão, trabalhos de conclusão de curso e prestação de
serviços, atendendo à comunidade acadêmica e à comunidade em geral. São usuários do LAGEO: 

I. Servidores Técnicos do LAGEO; 
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II. Servidores Docentes, lotados e em efetivo exercício no Campus Caçapava do Sul da UNIPAM-
PA; 

III. Alunos de Graduação, regularmente matriculados na UNIPAMPA, Campus Caçapava do Sul,
desenvolvendo atividades curriculares e extracurriculares de ensino, pesquisa e extensão nas áreas
afins ao LAGEO, mediante acompanhamento do técnico responsável pelo laboratório ou docente
orientador. 

As atividades de suporte do LAGEO para os seus usuários incluem: controlar o agendamento ele-
trônico para uso dos equipamentos; acompanhamento das atividades práticas de campo por Técnico
do LAGEO; recebimento e entrega de equipamentos; conferência das condições dos equipamentos
no momento da retirada e entrega; auxílio e orientação na utilização dos equipamentos conforme
manual de instrução de uso; controle patrimonial dos bens do LAGEO; geração de relatórios; con-
sulta aos usuários sobre melhoramentos nas rotinas do LAGEO. 

O Laboratório de Microscopia do campus Caçapava do Sul, é regido pelo Regimento Interno do
Sistema de Laboratórios do Campus de Caçapava do Sul e tem como finalidade auxiliar em ativida-
des de ensino e pesquisa. Neste laboratório são desenvolvidas as atividades práticas das disciplinas
do curso de Geologia: Mineralogia II, Petrografia Ígnea, Petrologia Sedimentar, Petrologia Ígnea e
Petrologia Metamórfica. Também é utilizado por alunos que realizam seus Trabalhos de Conclusão
de Curso em áreas relacionadas a descrição microscópica de minerais, rochas e demais materiais ge-
ológicos, como solos e sedimentos. Eventualmente pesquisadores do campus utilizam este laborató-
rio para o desenvolvimento de seus trabalhos científicos. 

O Laboratório de Microscopia conta com o auxílio de um técnico em geologia, o qual permanece
nesta sala em período integral, auxiliando na separação de amostras de rocha e lâminas petrográfi-
cas para uso nas atividades de ensino. Este técnico também realiza a manutenção preventiva dos
equipamentos do Laboratório. 

O Laboratório de Mineralogia e Petrografia é utilizado para análise, descrição, classificação e inter-
pretação de Rochas e Minerais. Essas habilidades dão suporte para o desenvolvimento das compe-
tências de: 

(i) Produção de cartas e mapas básicos, topográficos, geológicos, geotécnicos, entre outros; 

(ii) Estudos relativos às ciências da Terra; 

(iii) Planejar, executar, gerenciar, avaliar e fiscalizar projetos, serviços e ou pesquisas científicas
básicas ou aplicadas que visem ao conhecimento e a utilização racional dos recursos naturais e do
ambiente; 

(iv) Pesquisar e otimizar o aproveitamento tecnológico dos recursos minerais e energéticos sob o
enfoque de mínimo impacto ambiental. 
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Neste laboratório são armazenadas as amostras didáticas de rochas e minerais, que também fazem
parte do acervo do Campus Caçapava do Sul, para utilização em aulas práticas de componentes cur-
riculares obrigatórias e complementares, bem como em outras atividades de ensino, pesquisa e ex-
tensão. 

No laboratório de Lavra, Planejamento e Tratamento de Minérios (LATRAM) as principais ativida-
des realizadas são relativas aos seguintes equipamentos, por ordem de utilização: Fluorescência de
Raios-X, granulômetro a laser, Peagâmetro, centrífuga manual, decibelímetro, medidor de estresse
térmico, extratora rotativa de corpos de prova, prensa hidráulica,  peneiras para análise granulo-
métrica, forno mufla, balança eletrônica, quarteadores de amostras, célula de flotação, anemômetro
digital. Além dos equipamentos citados na tabela, o LATRAM possui outros equipamentos aptos a
serem utilizados durante os semestres letivos, em especial 07 microcomputadores, os quais são utili-
zados diariamente por discentes em TCCs e outros trabalhos vinculados a componentes curriculares
específicas dos cursos de graduação do campus, em especial do Curso Superior de Tecnologia em
Mineração (CSTM). As atividades de ensino, que são a maioria no LATRAM, são relacionadas
como os cursos de Mineração (CSTM), geologia, engenharia sanitária e ambiental e geofísica. As
atividades de pesquisa, em sua maioria absoluta, estão relacionadas com o Programa e Pós-Gradua-
ção em Tecnologia Mineral (PPGTM), o qual forma mestres desde 2014.
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ATIVIDADES ACADÊMICAS

Graduação

Quadro 9 - Evolução dos cursos de graduação

Curso

Vagas ofertadas

(SISU)

Vagas ofertadas

(Processo Seletivo
Complementar)

Ingressantes: 

(SISU)*

Ingressantes: 

Outras formas de ingresso

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

Geofísica 40 40 40 15 20 107 30 20 14 01 01 03

Geologia 50 50 50 14 25 20 50 37 47 09 11 14

Engenharia Ambiental e Sanitária 50 50 50 08 10 108 49 39 43 ----- 02 05

Licenciatura em Ciências Exatas 50 50 50 08 20 87 42 27 31 05 04 02

Tecnologia em Mineração 40 40 40 05 13 32 41 43 27 02 05 02

Total 230 230 230 50 88 354 212 166 162 17 23 26

Fonte: Secretaria Acadêmica/SIE

Quadro 10 – Distribuição da Carga horária por docente (2018)

Nome do Docente

Carga horaria
em sala de aula

em curso de
graduação

Carga horaria em sala
de aula em curso de

pós-graduação (strictu
sensu)

Carga horaria em sala de
aula em curso de pós-
graduação (lato sensu)

Carga horária em
atividades e projetos de

pesquisa

Carga horária em
atividades e projetos de

extensão

1/2018 2/2018 1/2018 2/2018 1/2018 2/2018 1/2018 2/2018 1/2018 2/2018

Aline Lopes Balladares* - - - - - - - - 18 18

André Luis Silva da Silva 245 30 30 140 - - 40 48 - 16
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André Martins Alvarenga 240 180 - - - - - - - -

Andrea Cristina L. dos Santos 

Matos****
- - - - - - - - - -

Anelise Marlene Schmidt 240 120 45 - - - 86 123 - 4

Ângela Maria Hartmann 90 150 240 - - - 2 12 42 50

Aharon Israel Barreiro Saldanha 315 165 - - - - - - - -

Carolina Ferreira de Matos 195 135 - - - - 120 120 6 6

Caroline Wagner 180 135 90 105 - - 48 8 6 10

Cassia Michele Virgínio da Silva 210 120 - - - - - - 10 60

Cristiane Heredia Gomes 210 180 - - - - 40 60 30 30

Cristiane Lenz Dalla Corte 120 210 - - - - 40 24 - -

Daniela de Rosso Tolfo 210 120 - - - - 48 32 6 6

Delia Del Pilar M. de Almeida 255 165 90 30 - - - - - -

Diogo Córdova - 240 - - - - - - - -

Elenize Nicoletti - 150 - - - - - - - 14

Everton Frigo 240 225 - - - - 32 24 - -

Ezequiel Galvão de Souza - 195 - - - - - - - -

Felipe Guadagnin 300 240 - - - - 30 30 6 6

Hassan Lopes Shihadeh - - - - - - - - - -
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Igor Antônio Cancela Melnik 120 60 - 120 - - - - - -

Igor Magalhães Clemente 240 225 - - - - - - - -

Ítalo Gonçalves 225 270 - - - - 20 24 - -

Jaqueline Pinto Vargas 120 120 - - - - 123 138 31 6

José Pedro Rebés Lima** - 60 - - - - 54 54 - -

José Rafael Bordin - - - - - - 72 72 - -

José Waldomiro Jimenez Rojas*** - - - - - - 30 30 - -

Josiane Marques da Silva 180 - - - - - - - - -

Júlio César Mendes Soares 180 210 - - - - - - - -

Lenon Melo Ilha 150 180 - - - - 48 48 - 2

Luciana Arnt Abichéquer** - 90 - - - - 12 12 - -

Luciane Janice Venturini da Silva 150 150 - - - - - - - -

Lucilene Dornelles Mello 60 180 - - - - 48 48 24 96

Luis Eduardo de Souza 315 315 30 30 - - 18 15 - -

Luiz Delfino Teixeira Albarnaz 270 180 - - - - - - - -

Mara Elisangela Jappe Goi 150 205 60 30 - - 63 78 31 16

Márcio André Rodrigues Martins 180 105 90 45 - - - - - 8

Marco Antonio Fontoura 

Hansen***

- - - - - - 54 54 24 24
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Marcos Frichembruder 180 120 - - - - - - - -

Marcus Vinicius A. Gomes de 

Lima**

- - - - - - 40 36 - -

Maria Arlita da Silveira Soares 95 230 90 - - - 48 48 6 14

Maria Lucia Pozzatti Flôres 180 120 - - - - - - 8 24

Mariana Ribeiro Santiago** - - - - - - - - - -

Mario Jesus Tomas Rosales 165 150 - 30 - - - - - -

Mateus Guimarães da Silva - 165 - - - - - - 48 48

Maximilian Fries 165 315 - - - - 78 38 - -

Meise Pricila de Paiva 210 - - - - - 12 10 12 12

Miguel Guterres Carminatti 405 360 - - - - - - - -

Moises Razeira 180 120 - - - - 24 24 24 24

Osmar Francisco Giulian 60 120 60 - - - - - - -

Paulo Henrique dos Santos Sartori 135 230 90 - - - 20 24 8 36

Pedro Daniel da Cunha Kemerich 360 390 - - - - 47 60 4 6

Rafael Matias Feltrin 210 180 - - - - 36 36 36 36

Rafhael Brum Werlang 120 120 - - - - - - 6 14

Reginaldo Fabiano da Silva Afonso 120 120 - - - - - - - -

Régis Sebben Paranhos 165 105 - - - - 24 34 - -
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Renan Rauber 315 240 - - - - - - - -

Renato Pereira Lopes - - - - - - 18 12 - -

Ricardo Machado Ellensohn 120 120 - - - - 3 18 31 10

Rochana da Silva Machado 180 - - - - - - - - -

Sandra Hunsche*** 15 - - - - - - - 6 10

Suene Bernardes dos Santos - - - - - - - - 6

Thiago Henrique Lugokenski 120 165 30 30 - - 64 4 6 6

Tiago Rafael Gregory 150 315 - - - - 30 30 - -

Vicente Guilherme Lopes 285 195 45 30 - - 24 24 - -

Vinicius de Abreu Oliveira 120 180 75 - - - 24 24 24 24

Vinícius Matté 330 195 - - - - 12 12 - -

Vitalino Cesca Filho 120 60 - 60 - - - - - -

Zilda Baratto Vendrame 135 240 - 45 - - 8 24 - -

 Fonte: Declaração docente via SIPPEE – Cargas horárias semanais

* Docente em atividade de direção ** Docente em afastamento total

*** Docente exercendo atividade de gestão junto a Reitoria ****Docente em Exercício Provisório-INPE
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Quadro 11 - Número de alunos matriculados e concluintes na graduação (situação em 31/12/2018)

Curso
Alunos Matriculados Alunos Concluintes

2016 2017 2018 2016 2017 2018

Geofísica 66 46 32 16 11 05*

Geologia 205 209 219 20 18 28*

Engenharia Ambiental
e Sanitária

118 113 116 13 11 18*

Licenciatura em
Ciências Exatas

90 80 79 09 09 08*

Tecnologia em
Mineração

85 90 76 06 03 03*

Esp. em Educação
Científica e Tecnológica

- 14 07 - - -

Esp. em Geofísica e
Geologia Aplicadas

14 - - - - 08

PPGTM 22 18 15 04 07 04*

PROFMAT - - 06 - - -

Total 600 570 550 68 59 74*

 Fonte: Secretaria Acadêmica/SIE. *Números do 1º semestre/2018. 

Quadro 12 - Discentes com Deficiência ou Mobilidade reduzida por curso (2018)

Curso
Deficiência Mobilidade

ReduzidaAuditiva Visual Mental Física Múltiplas

Geologia 01
Engenharia

Ambiental e Sanitária
01

Licenciatura em
Ciências Exatas

01 01

Total 02 01 01
         Fonte: NuDE/ NinA

Quadro 13 – Inserção dos alunos na Comunidade

Ano
Número de discentes em

Estágio obrigatório

Número de discentes em Estágio
não obrigatório

40h 20h

2016 82 -- 08

2017 95 -- 11

2018 63 -- 09

     Fonte: SIE/Setor de Estágios-Secretaria Acadêmica 



Quadro 14 - Evasão ou mobilidade por curso de graduação (situação em 31/12/2018)

Curso
Mobilidade1  Evasão

Intra campus Extra campus Transferências2 Abandono3 Trancamentos4

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018
Geofísica 03 04 01 - 01 - 02 - - 21 15 08 4 08 01

Geologia - 01 01 - - - 02 01 02 17 17 14 5 16 11

Engenharia Ambiental e Sanitária 02 02 - - 01 - 04 01 - 23 12 15 5 08 03

Licenciatura em Ciências Exatas - 01 - - - - - 01 01 31 22 18 5 09 10

Tecnologia em Mineração 05 01 02 - - - - - - 37 23 32 5 06 06

Esp. em Educação Científica e
Tecnológica

- - - - - - - - - - - 07 - - -

Esp. em Geofísica e Geologia Aplic. a
Recursos Naturais e Meio Ambiente

- - - - - - - - - - - 06 - - -

PPGTM - - - - - - - - - 02 03 06 - - -

PROFMAT - - - - - - - - - - - 02 - - -

Total 10 09 04 0 02 0 08 03 03 131 92 108 24 47 31

Fonte: Secretaria Acadêmica/SIE 

1

Situação em que o discente desloca-se para outro curso dentro ou fora da Unidade Universitária de referência, dentro da Unipampa.
2Conforme Parecer CNE 769/69 “Transferência é a passagem (deslocamento, mudança) de um aluno de um para outro estabelecimento de ensino, o que equivale dizer, a
transferência é a passagem do vínculo, que o aluno tem com o estabelecimento de origem para outro estabelecimento, o de destino”.
3 Pelo abandono, o interessado perdendo a condição de “aluno regular” rompendo o vínculo com a instituição pelo não comparecimento para renovação da matrícula.
4 Termo este que significa não dar continuidade aos estudos, temporariamente, sem a perda do vínculo (matrícula) e do direito à vaga durante determinado período na 
forma regulamentar.



Análise Crítica: (MÁX. 2000 CARACTERES)

Observa-se que em 2018 as vagas do SISU não foram preenchidas em sua totalidade,

atrelado  a  isso  há  o  grande  número  de  evasões  em  nossos  cursos.  Devemos  levar  em

consideração  os  tipos  de  cursos  ofertado  pelo  campus, os  quais  possuem  componentes

curriculares  introdutórias  complexas,  que  muitas  vezes  desestimulam  os  alunos  a

permanecerem no curso. Nesse sentido há a necessidade de políticas institucionais visando à

manutenção  dos  alunos nos  campi e  não  apenas  ações  isoladas  de cada  campus.  Mesmo

assim, sistematicamente os cursos vem ofertando turmas extras das componentes com maior

índice de reprovação. 

Cabe ressaltar também que a maioria dos nossos estudantes é de fora do estado do Rio

Grande do Sul  e  muitas  vezes  enfrentam dificuldades  de adaptação à  cidade,  tanto  pelas

condições  climáticas  e  geográficas,  quanto  culturais.  Políticas  institucionais  para  o

desenvolvimento dos municípios onde a Unipampa está inserida são fundamentais para que os

alunos se sintam melhor acolhidos. 

A seguir a análise da coordenação de cada curso:

 Ciências Exatas – Licenciatura:  

O Curso registrou  em 2018 um aumento  no número de  ingressantes  pelo  SiSU em

relação a 2017, passando de 27 para 31, revertendo a tendência de queda do número de alunos

matriculados. Além da entrada pelo SiSU, em outubro de 2018 foi lançado edital específico

(Edital  362/2018) para preenchimento de vagas ociosas. Das 30 vagas ofertadas no edital,

inscreveram-se 25 candidatos, sendo que 15 candidatos participaram do processo seletivo e 12

efetivaram a  matrícula  para  2019.  Para  alcançar  esses  resultados,  foram intensificadas  as

iniciativas de divulgação em escolas do município e região e no Guia do Estudante, da Editora

Abril, em 2017 e 2018. Registra-se que, nessa publicação, o Curso recebeu quatro de um total

de cinco estrelas. 

O esforço empreendido pela coordenação do Curso nos seus dois anos de gestão foi

evitar  a evasão por meio do desenvolvimento  de um projeto de gestão para acolhida dos

calouros  e  acompanhamento  dos  veteranos  ao  longo  do  ano  (Registro  no  SIPPEE

20170215082417).  As ações desse projeto,  em 2017 e 2018, resultaram em uma pequena

diminuição do número de abandonos (de 22 para 18),  conforme pode ser  visualizado no

Quadro 14.

Outro esforço da coordenação do Curso para ampliar sua inserção na região e aumentar

seu número de alunos foi a assinatura de Acordos de Cooperação com os municípios de São

Sepé e Santana da Boa Vista no âmbito do Programa Conexões, criado pela Resolução 190, de
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05/12/2017, da UNIPAMPA). Os Acordos de Cooperação, assinados em 06/07/2018, preveem

a  formação  inicial  e  continuada  nos  dois  municípios  por  meio  da  criação  de  Núcleos

Interdisciplinares de Formação de Educadores (NIFE). A formação continuada aconteceu no

período de outubro a dezembro de 2018. A formação inicial terá início no primeiro semestre

de  2019,  com  alunos  ingressantes  desses  dois  municípios  através  do  Edital  Específico

(362/2018) e do SiSU/2019. A formação continuada continuará em 2019, em atendimento ao

estabelecido nos Acordos de Cooperação como atividade de extensão dos docentes do Curso.

A perspectiva é que novos acordos de cooperação sejam firmados em 2019.

Um terceiro esforço para garantir a permanência dos alunos no Curso, foi participar dos

editais  dos  Programas PIBID e Residência  Pedagógica,  que iniciaram suas  atividades  em

agosto de 2018. Foram conquistas 24 bolsas no PIBID e 23 bolsas no Residência Pedagógica,

garantindo  que  47  (59%)  dos  79  alunos  matriculados  recebessem  bolsa  de  um dos  dois

Programas em 2018. Os dois programas continuaram ativos em 2019, garantindo bolsas para

discentes do Curso.

Observa-se  que  a  possibilidade  da  escolha  da  terminalidade  (em Ciências  Naturais,

Física, Matemática ou Química) atrai o interesse de candidatos, que fazem sua opção após

dois  ou três  anos  no Curso.  Destaca-se que o Curso tem mantido,  nos  últimos  três  anos

(conforme Quadro 11) uma média anual  de 10% de formandos em relação ao número de

alunos matriculados.

Com a contribuição de diversos docentes, foi possível ao Curso de Ciências Exatas –

Licenciatura, promover os seguintes eventos:

1) 04/07/2018  -  Seminário  de  Estágio  do  semestre  2018/01,  com  apresentação  das

atividades  realizadas  pelos  discentes  durante  o  Estágio  Supervisionado  Curricular

Obrigatório;

2) 10/11/2018 – I Fórum de Formação Continuada do Programa Conexões; 

3) 04/12/2018 - Fórum da Licenciatura para avaliação das atividades do Curso em 2018,

abrangendo as ações docentes e de gestão.

05/12/2018 - Seminário de Estágio do semestre 2018/02, idem ao do semestre anterior.

 Engenharia Ambiental e Sanitária: 

O curso de Engenharia Ambiental e Sanitária tem evoluído de forma ponderada, desde

2016 foram matriculados 118 alunos tendo um decréscimo em 2017 para 113 alunos e um

aumento em 2018 para 116 alunos. Nestes anos, concluíram o curso 13 alunos em 2016, 11

em 2017 e 18 em 2018. Também o número de evasões decresceu consideravelmente, em 2016
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foram 23  alunos  e  em 2018  foram 15  alunos.  Neste  período  o  número  de  trancamentos

decresceu também,  em 2016 foram 5 alunos e  em 2018 foram 3 alunos.  Desta  forma,  o

andamento do curso ainda se encontra em evolução para a demanda contínua crescente da

comunidade. Com os esforços de melhoramento de infraestrutura do campus, se espera que os

números do curso cresçam de forma positiva.

 Geofísica: 

Ao longo dos doze anos de história do Curso de Geofísica, considerando-se todas as

formas de ingresso, incluindo as entradas via SiSU e as outras modalidades de transferência e

reingresso, o Curso de Geofísica teve um preenchimento médio anual superior a 80% de suas

vagas ofertadas. A partir do início da utilização do SiSU para ingresso, todas as 40 vagas do

curso  foram  preenchidas  entre  2010  e  2014,  sendo  que  a  maior  parte  dos  estudantes

ingressantes passou a ser de fora da cidade de Caçapava do Sul e, muitos deles de fora do

estado do Rio Grande do Sul. Em 2015, 2016, 2017 e 2018 a totalidade de vagas do curso não

foi preenchida, tendo sido ocupadas 26, 31, 21 e 17 vagas, respectivamente. Também, tem

sido verificada a saída de alunos do Curso, cujos principais destinos identificados têm sido o

Curso de Geologia da Unipampa e cursos de Geofísica de outras regiões do país. As principais

causas para a redução do número de ingressantes e para a saída de estudantes são: (a) a crise

na indústria do petróleo, que emprega a grande parte dos geofísicos e faz com que o interesse

pela área diminua; (b) a crise econômica dificultou, e continua dificultando, o deslocamento e

a manutenção de estudantes de outras cidades e estados em Caçapava do Sul; (c) a entrada de

estudantes  com nível  de  conhecimento  aquém do desejado  acaba  elevando  os  índices  de

retenção,  sobretudo em componentes  curriculares  do primeiro  semestre  como Cálculo  I  e

Física I que, por consequência de reprovações seguidas nestas disciplinas de início de curso

acabam evadindo do curso. Este problema está sendo atacado pela Coordenação do Curso em

conjunto  com  o  NDE,  através  de  uma  proposta  de  reformulação  curricular,  a  ser

implementada  a  partir  de  2020.  Esta  proposta  contempla  a  oferta  de  uma  disciplina  de

matemática básica no primeiro semestre,  cujo objetivo será preencher a principal  carência

identificada  nos  alunos  ingressantes  dos  últimos  anos.  Em paralelo  a  isso,  a  recuperação

econômica  do  país  e,  a  regulamentação  da  profissão,  que  está  em  estágio  avançado  de

tramitação no Senado Federal, são outros fatores que devem contribuir para o aumento do

número  de  ingressantes  e  manutenção  de  estudantes  no  curso.  Além disso,  o  Curso  tem

ampliado  sua  participação  em  ações  de  divulgação,  seja  em  Eventos  organizados  pela

Unipampa, através da realização de atividades em escolas e também através da internet. Os
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egressos do Curso, que até 2017/2 totalizavam 100 profissionais, estão conseguindo posições

na  iniciativa  privada,  em  órgãos  públicos,  e  em  programas  de  Pós-Graduação  de

universidades reconhecidas do Brasil e do exterior.

 Geologia:  

O Curso de Geologia está em atividade na Unipampa campus Caçapava do Sul desde

2011,  e  sua  abertura  foi  motivada  principalmente  pela  geodiversidade  e  pelo  relevante

histórico de minerações da região, o que facilita a logística de estágios e práticas de campo, e

as  torna  bastante  rotineiras,  considerando  que  o  campo  é  o  principal  laboratório  para

profissionais  e  acadêmicos  de  geologia.  Das  50  vagas  ofertadas  anualmente,  quase  a  sua

totalidade pôde ser preenchida desde a sua criação. Adicionalmente, todos semestres ocorre o

ingresso de novos alunos pelo Processo Seletivo Complementar e Reopção interna de curso, e

que somado ao número de alunos retidos faz com que o curso conte atualmente com 227

alunos em situação regular, sendo esta a maior quantidade de alunos do campus Caçapava do

Sul.  A evasão  de  alunos  é  uma  realidade  comum  em  praticamente  todos  os  campi  da

Unipampa e no curso de Geologia o índice de ociosidade encontra-se relativamente baixo, em

10%, um ponto percentual a menos que 2017. A evasão neste curso na maioria das vezes está

relacionada com aspectos culturais,  sociais  e econômicos,  particulares de cada aluno, sem

muita relação nítida com as expectativas para com o curso. As evasões têm sido combatidas

através de campanhas solidárias que visam o arrecadamento de vestimentas e alimentos, além

de práticas  de acolhimento  dos  alunos calouros  e  também através  de projetos  culturais  e

esportivos que visam o melhor bem-estar físico e emocional dos alunos. Também ocorrem

ações anuais em que a Coordenação de curso tem aproveitado o espaço para a divulgação do

curso entre os cidadãos caçapavanos, como a Feira de Ciências, o dia C da Ciência e o mais

importante de todos, o GeoDia, que em parceria com UFSM e UFPEL trata desde 2015 da

divulgação não só da profissão geólogo, mas também da geodiversidade do município de

Caçapava do Sul, o que tem atraído inúmeros alunos para o curso.

 Tecnólogo em Mineração:  

O CSTM costuma ter um bom percentual de preenchimento das vagas do SISU, porém
em 2018 estas não foram preenchidas em sua totalidade. Alguns fatores relacionados a baixa
procura e preenchimento de vagas podem ser considerados, tais como: estagnação do setor
mineral  e  da  construção  civil,  marketing  negativo  devido  aos  acidentes  e  incidentes
ambientais ocorridos nos últimos anos no Brasil, consequentemente falta de apoio da opinião
pública para abertura de novos empreendimentos. Já entre as possíveis causas para a evasão
dos alunos, observa-se uma grande deficiência em termos de conhecimentos básicos, como
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redação, capacidade de interpretação de textos e matemática básica. Problemas esses de nível
nacional, provenientes da educação básica e que acarretam no desinteresse dos alunos devido
à  dificuldade  de  acompanhamento  do  conteúdo.  Alguns  alunos  mesmo  cientes  dessas
dificuldades de aprendizado, não solicitam aos professores auxílio/dúvidas durante as aulas,
nem mesmo nos horários alternativos disponibilizados para atendimento particular. Já entre
aqueles  alunos  que  mantêm o  interesse  nas  aulas  e  são  participativos,  as  suas  atividades
diárias  muitas  vezes  os  impedem  de  dedicar  o  tempo  necessário  às  suas  atividades
acadêmicas, fazendo com que a sua colação de grau leve o dobro do tempo necessário ou
mais.

Pós-Graduação

Quadro 15 - Cursos lato sensu e número de alunos matriculados em 2018 

Curso lato sensu
Nº de Alunos
matriculados

Ano de início das
atividades

Especialização em Educação Científica e Tecnológica 07 2017

Fonte: Secretaria Acadêmica/SIE

Quadro 16 - Cursos stricto sensu e número de alunos matriculados em 2018

Curso stricto sensu
Nº de Alunos
matriculados

Ano de início das
atividades

Mestrado Profissional em Tecnologia Mineral (PPGTM) 15 2013

Mestrado Profissional em Matemática (PROFMAT) 06 2018

Fonte: Secretaria Acadêmica/SIE

Quadro 17 - Ingressantes e evolução dos cursos de pós-graduação no campus

Curso

Vagas ofertadas
Ingressantes no

Processo Seletivo
Outras formas de ingresso

(aluno especial)

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

PPGTM 26 25 21 13 06 07 12 03 10

PROFMAT - - 10 - - 11 - - 02
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Especialização em Educação
Científica e Tecnológica

- 30 - - 14 - - - -

Especialização em Geofísica
e Geologia Aplicadas 

- - - - - - - - -

Total 26 55 31 13 20 18 12 03 12

Fonte: Secretaria Acadêmica/SIE 

Quadro 18 - Evolução do número de alunos da pós-graduação matriculados, concluintes

e evadidos

Curso Alunos Matriculados Alunos Concluintes Alunos evadidos

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

Mestrado Profissional em 
Tecnologia Mineral (PPGTM)

22 19 15 04 07 04 04 04 08

Mestrado Profissional em 
Matemática (PROFMAT)

- - 06 - - - - - 05

Especialização em Educação 
Científica e Tecnológica

- 14 07 - -

*
- - 07

Especialização em Geofísica e 
Geologia Aplicadas 

14 - - - - 08 - - 06

Total 36 33 28 04 07 12* 04 04 26

Fonte: Secretaria Acadêmica/SIE

*Os sete alunos matriculados são prováveis concluintes em 2018-02.

Quadro 19 - Número de discentes de pós-graduação em atividades de pesquisa e

extensão

Ano
Stricto sensu

Pesquisa

2015 2
2016 5
2017 6

Fonte: Coordenações de Curso

Análise crítica: 

O  crescimento  da  Pós-graduação  no  campus esbarra  principalmente  na  falta  de

estrutura física do mesmo. Ainda assim, em 2018 foi encaminhado a CAPES o projeto de
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Mestrado  Acadêmico  em Geociências.  O projeto  está  em tramitação  para  autorização  do

funcionamento. 

Com relação  ao  PPGTM, podemos  observar  um decréscimo no número  de  alunos

matriculados em 2018, 15 alunos, sendo quatro destes em processo de conclusão do curso.

Destaca-se também um aumento no número de alunos evadidos no ano de 2018 (08 alunos),

muitos  alunos  acabam saindo do curso  devido a  dificuldades  encontradas  em conciliar  o

mestrado e  atuação profissional,  como o mestrado é profissionalizante,  a  maior  parte  dos

alunos já está inserida no mercado de trabalho. O curso repensa constantemente formas de

facilitar a frequência dos alunos nas componentes curriculares, como por exemplo, a oferta na

forma de trimestres e não em semestres, aulas condensadas no início e fim do trimestre, com

carga horária  EaD. Porém, muitas  vezes  os  alunos encontram dificuldades  em realizar  as

atividades de pesquisa de suas dissertações, seja pelo pouco tempo para se dedicar a estas

atividades,  seja pela  falta de infraestrutura que o campus oferece,  e mais recentemente,  a

redução  muito  acentuada  de  recursos  financeiros  para  os  programas  de  Pós-graduação,  e

verbas para financiamento de pesquisa.

Esta  realidade  também é observada no número de  vagas  aberta  no programa,  bem

como no número de  alunos  que  se  matriculam após  o  processo  seletivo.  A um marcado

decréscimo no número de ingressantes quando comparamos os anos de 2016 (13 ingressantes)

e o ano de 2018 (8 ingressantes).

Para os próximos anos o curso conta com a finalização da construção do espaço físico

de  laboratórios  LATRAM,  que  vai  contribuir  para  o  desenvolvimento  das  atividades  de

pesquisa e ensino do PPGTM. Além disso, é possível observar que no ano de 2018, existem

10 alunos matriculados  como alunos especiais,  mostrando uma boa procura de potenciais

alunos pelo curso.

Em relação  ao Mestrado Profissional  em Ensino de  Ciências,  é  um Curso de pós-

graduação, realizado em parceria com o campus Bagé, iniciou sua primeira turma em 2013,

em Bagé. Em 2016/02, foi ofertada a primeira turma para alunos com matrícula especial no

campus  Caçapava do Sul, e a primeira turma, com cinco alunos selecionados por edital de

ingresso,  foi  ofertada  em  2017/01.  Em  2013,  havia  apenas  dois  professores  do  campus

Caçapava  do  Sul  que  participavam  do  Mestrado,  viajando  semanalmente  para  Bagé.

Atualmente, estão cadastrados no Curso quatro professores, como docentes permanentes, e

dois como colaboradores. Em 2018, ocorreram defesas da qualificação e da dissertação de

alguns projetos da turma de 2017/Caçapava do Sul.
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Já o PROFMAT (Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional), teve suas

atividades na UNIPAMPA iniciadas no ano de 2018, a partir da adesão do campus Caçapava

do Sul à  rede do PROFMAT. Este programa de Mestrado Profissional  é  coordenado pela

Sociedade Brasileira de Matemática (SBM) e possui atualmente 75 Instituições  de Ensino

Superior associadas. Sendo um programa com conceito 5 na avaliação da CAPES (conceito

máximo  para  mestrados  profissionais),  possui  rigorosos  critérios  de  cadastramento  e  de

instituições  associadas  e  normas de avaliação.  Seu funcionamento  é semi-presencial,  com

aulas  presenciais  semanais,  no  campus Caçapava do Sul,  em dois turnos,  e com diversos

materiais de Ensino à Distância. A significativa evasão (dentre os 10 alunos matriculados, 6

permaneceram  no  curso  até  o  final  do  ano)  era  esperada  e  é  um fenômeno  comum  no

PROFMAT, considerando o alto nível de exigência do Programa. Este é um Programa com

um expressivo impacto social,  visto que tem como objetivo o aprimoramento da formação

profissional  dos  professores  de  Ensino  Básico,  com  ênfase  no  domínio  de  conteúdo

matemático relevante.

Em relação ao Pós-Graduação Lato Sensu em Educação Científica e Tecnológi-

ca, o curso pretende fomentar a formação continuada de professores da Educação Básica com

conhecimento teórico-prático da relação entre o contexto educacional e o ensino de Ciências e

Matemática, com enfoque experimental e metodológico, numa perspectiva de criar condições

para a abordagem de problemas interdisciplinares. Esta é a segunda edição do curso que ocor-

reu de agosto de 2017 a dezembro de 2018, para essa edição foram selecionados 16 candida-

tos, sendo que 14 realmente se matricularam nas disciplinas obrigatórias. Desses alunos, 4

evadiram no segundo semestre de 2017 e 3 evadiram no primeiro semestre de 2018. Somente

7 alunos se matricularam para o Trabalho de Conclusão de Curso, sendo que 4 defenderam em

dezembro de 2018  e 3 vão defender até 7 de março de 2019.

Pesquisa

Quadro 20 - Ações de Pesquisa registrada na Unidade 

Modalidade
Quantidade

2016 2017 2018

Projetos de pesquisa em execução 47 35 38

Projetos de pesquisa executados 30 11 9

Grupos de pesquisa registrados 3 7 5

Total 80 53 52
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Fonte: Plataforma SIPPEE

Quadro 21 - Número de pessoas envolvidas nas ações de pesquisa 

Modalidade
Quantidade

2016 2017 2018

Professores da UNIPAMPA envolvidos 35 36 37

Técnicos da UNIPAMPA envolvidos 7 9 6

Alunos da UNIPAMPA envolvidos 37 25 41

Instituições conveniadas com a Unidade
Universitária

23 23 23

Pessoal de outras instituições (conveniadas e
colaboradores)

10 20 29

Fonte: Plataforma SIPPEE

Análise crítica: 

Em 2018 houve um aumento no número de projetos de pesquisa em relação aos anos

anteriores. Porém, houve uma queda no número de grupos de pesquisa formados no presente

ano, indicando uma maior colaboração entre os docentes em pesquisas realizadas no campus,

isso pode ser um reflexo dos editais de apoio a grupos de pesquisa - AGP da Unipampa, que

devido  as  suas  características  incentivam  a  associação  entre  docentes.  Em  relação  ao

envolvimento  de pessoal  na  pesquisa do  campus,  observa-se  uma redução no número de

técnicos  e  um importante  aumento  no número de alunos e  a  continuidade  no número de

docentes em relação ao ano anterior. Apesar da do aumento do número de projetos e alunos

envolvidos  em 2018,  houve uma pequena redução no número de bolsistas de iniciação à

pesquisa/científica, fato que pode estar relacionado a mudanças nos critérios da PROPPI para

concessão de bolsas.

Vários  projetos  de  pesquisa  do  campus Caçapava  do  Sul  são  realizados  em

colaboração com outras  instituições  brasileiras  como UFGRS, UFSM, UFPR, UFN, USP,

INPE, UNICAMP, UFPel, UFSC, UFRJ, UNIOESTE e UnB, demonstrando uma ampla rede

de colaboração que propicia  a troca de experiências e informações e, fortalece a pesquisa

realizada no campus. Vale ressaltar que alguns dos referidos projetos foram contemplados no

ano de 2018 em editais de agências de fomento externo e editais internos de auxílio a Grupos
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de  Pesquisa-AGP,  e  outros  projetos  ainda  contam com financiamento  de  editais  de  anos

anteriores.  Nesse  ano  houve  ainda  uma  grande  participação  de  docentes  e  discentes  em

diversos eventos de divulgação cientifica de nível nacional  e internacional,  com inúmeros

trabalhos apresentados na forma oral e/ou pôsteres.  Dentre os eventos científicos, o evento

relacionado a Semana de Ciência e tecnologia e ao Dia “C” de Ciência e o GeoDia. Tais

eventos são fundamentais para a divulgação da ciência e da pesquisa realizada no  campus

estimulando e atraindo a participação de mais alunos na pesquisa e a multi-cooperação entre

os docentes.

Quadro 22 - Produção científica (situação em 31/12/2018)

Produção
Quantidade

2016 2017 2018

Artigos completos publicados em periódicos 36 37 32

Livros publicados/organizados ou edições 3 0 3

Capítulos de livros publicados 2 5 15

Trabalhos completos publicados em anais de 
congressos

23 61 11

Resumos expandidos publicados em anais de 
congressos

18 24 55

Resumos publicados em anais de congressos 49 29 22

Artigos aceitos para publicação 5 12 2

Apresentações de trabalho 54 13 20

Demais tipos de produção bibliográfica 1 0 1

Softwares sem registro de patente 1 0 0

Trabalhos técnicos 3 0 1

Produtos artísticos 0 0 0

Demais tipos de produção técnica 3 0 0

Total 236 142 162

Fonte: Docentes Caçapava do Sul 
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Análise Crítica: 

Observa-se que a produção científica total do campus sofreu uma queda significativa

nos anos de 2017 e 2018, em grande parte reflexo da abrupta redução no aporte de recursos

para o financiamento de projetos de pesquisa que vêm ocorrendo no país nos últimos anos. A

escassez de recursos afetou negativamente a execução de muitos projetos, principalmente nas

questões das compras de insumos e manutenção de equipamentos básicos para a pesquisa,

bem  como  possibilidade  de  divulgação  científica.  Com  isso,  houve  uma  redução  na

participação em eventos científicos de alta relevância, certamente devido à diminuição dos

recursos para diárias. Ainda assim, houve a participação de docentes e discentes tanto em

eventos científicos nacionais quanto internacionais. Embora seja possível observar ainda um

aumento no número de resumos expandidos, vale ressaltar que grande parte desses trabalhos

correspondem aos resumos expandidos publicados nos anais do 10° SIEPE.  Apesar disso, a

produção de artigos manteve-se no mesmo patamar de anos anteriores, com publicações em

periódicos de Qualis B3, B2, B1, A2 e A1. 

Atualmente o campus conta com 5 grupos de pesquisa: 3 nas áreas de Geociências, 1

na área de Física e 1 na área de Educação. Observa-se uma produção mais densa na área de

Ciências Exatas e da Terra, área que abrange um maior número de docentes no campus. No

entanto,  outras  áreas  como  Ciências  Biológicas  e  Educação  vêm  demonstrando  um

crescimento significativo.

Extensão

Quadro 23 - Ações de extensão (situação em 31/12/2018)

Modalidade
Quantidade

2016 2017 2018

Número de Projetos de extensão em execução 9 13 19

Número de Projetos de extensão executados 11 15 8

Número de Pessoas envolvidas nos projetos de 
extensão executados

26 49 169

Número de Eventos Acadêmico-científicos organizados 1 3 5
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na Unidade Universitária

Número de Participantes nos eventos da Extensão 7763 8975 13363

Total
 Fonte: SIPPEE (Relatórios gerenciais)

Quadro 24 - Nº de pessoas envolvidas nas ações de extensão

Modalidade
Quantidade

2016 2017 2018

Professores da UNIPAMPA envolvidos
13 17 61

Técnicos da UNIPAMPA envolvidos 7 14 41

Alunos da UNIPAMPA envolvidos 5 11 55

Pessoas colaboradoras e das instituições 

conveniadas
1 7 14

Total 26 49 171
 Fonte: SIPPEE (Relatórios gerenciais)

Análise crítica: 

As ações de extensão do campus Caçapava do Sul buscam pautar-se nas políticas

de extensão previstas no Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI da UNIPAMPA.

Partimos dos elementos fundantes que pautam a concepção e as políticas de extensão

desta universidade, ou seja:

 Valorização da extensão como prática acadêmica;

 Impacto  e  transformação:  a  UNIPAMPA  nasce  comprometida  com  a

transformação da Metade Sul do Rio Grande do Sul. Essa diretriz orienta que

cada ação da extensão da Universidade se proponha a observar a complexidade e

a diversidade da realidade dessa região, de forma a contribuir efetivamente para

o desenvolvimento e a mitigação dos problemas sociais da região;

 Interação dialógica: essa diretriz da política nacional orienta para o diálogo entre

a Universidade e os setores sociais, numa perspectiva de mão dupla e de troca de

saberes;

 Contribuição com ações que permitam a integralização do Plano Nacional de

Educação;
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 Interdisciplinaridade:  a  partir  do  diálogo  interno,  as  ações  devem  buscar  a

interação entre disciplinas, áreas de conhecimento, entre os campi e os diferentes

órgãos da Instituição;

 Indissociabilidade entre ensino e pesquisa: essa diretriz se propõe a garantir que

as ações de extensão integrem o processo de formação cidadã dos alunos e dos

atores envolvidos;

 Incentivo  às  atividades  de  cunho  artístico,  cultural  e  de  valorização  do

patrimônio histórico,  colaborando com políticas públicas na esfera municipal,

estadual e federal da cultura.

 Apoio  a  programas  de  extensão  interinstitucionais  sob  forma  de  consórcios,

redes ou parcerias,  bem como apoio a atividades voltadas para o intercâmbio

nacional e internacional (UNIPAMPA, 2013, p. 23).

Destaca-se o aumento significativo de projetos, pessoas envolvidas com extensão e de 

pessoas atingidas pelas ações. Essa tendência se observa entre 2016 e 2017, mas é amplificada

de 2017 para 2018. Esse incremento tem relação com a melhoria das relações institucionais e 

de pesquisadores e pesquisadoras com as instituições localizadas na região da Campanha 

Gaúcha e a um maior número de atores nos projetos.

As principais instituições parceiras dos projetos de extensão do campus Caçapava do 

Sul são a Secretaria de Educação e a Secretaria de Cultura e Turismo de Caçapava do Sul, a 

UFSM, a Cooperativa de Catadores de Caçapava do Sul. Contudo, o fomento dos projetos de 

extensão ainda é realizado quase exclusivamente pela PROEXT por meio dos editais PAPEC, 

PROFEXT e PDA.

O campus selecionou trabalhos para participação em eventos de extensão como o Salão

de Extensão da UFRGS, o 36º Seminário de Extensão Universitária da Região Sul (SEURS) e

o SIEPE.

A participação de alunos e alunas em atividades de extensão teve um incremento de 

500% e o número de participantes aumentou de cerca de 9 mil para cerca de 13 mil pessoas. O

campus organizou 5 eventos de extensão.

PROGRAMAS DE BOLSAS E INCENTIVOS
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Quadro 25 - Bolsas de graduação – Programa de Desenvolvimento Acadêmico - PDA

ANO

NÚMERO DE BOLSAS

Iniciação ao
Ensino

Iniciação à
Pesquisa

Iniciação à
Extensão

Total

2016 5 8 5 18

2017 7 10 6 23

2018 9 16 6 31

Fonte: SIPEE

Quadro 26 - Bolsas de graduação – Outras fontes de financiamento

ANO
NÚMERO DE BOLSAS

CAPES FAPERGS CNPq PIBID PET OUTRAS Total

2016 0 1 1 2

2017 0 3 7 10

2018 0 4 0 4

Fonte: SIPEE

Quadro 27 - Bolsas de graduação – Programa Bolsa de Permanência – PBP

Ano
Nº de Bolsas Nº DE

ALUNOS
BeneficiadosAlimentação Moradia Transporte Total

2016 53 44 50 0 0

2017 139 106 117 3 2

2018 149 114 93 3 5

Fonte: NuDE

Quadro 28 - Bolsas de pós-graduação

Ano
Fontes de Recursos

CAPES OUTRAS

2016 3

2017 2

2018 3

Fonte: PROPPI
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Análise Crítica:

A universidade Federal do Pampa compõe um processo de democratização e expansão
do ensino superior do Brasil. Em decorrência deste fato a UNIPAMPA atende um público
universitário  com  perfil  socioeconômico  mais  vulnerável,  em  comparação  a  maioria  dos
estudantes matriculados em universidades sediadas em grandes centros urbanos, com maior
oferta de emprego e condições socioculturais. Neste sentido, a assistência estudantil torna-se
de  fundamental  importância  para  o desenvolvimento  das  atividades  de ensino,  pesquisa  e
extensão nessa instituição. No caso do Campus Caçapava do Sul, esse desafio é ampliado, por
ser uma das cidades com menor IDH da região e escassa oferta de emprego.

No decorrer do desenvolvimento desta universidade acompanhamos uma progressiva
melhora no atendimento da assistência estudantil, no entanto compreendemos que esta ainda é
ineficaz para atender  a real necessidades destes estudantes  provenientes  de classes sociais
mais baixas. Somada as dificuldades socioeconômicas do município, Caçapava do Sul ainda
sofre de uma escassa oferta de espaços e atividades culturais e artísticas, demandas essas que
o campus está buscando suprir por meus de projetos de extensão e de assistência estudantil. 

A oferta de serviços como a moradia estudantil, bem como de profissionais destinados
a  realizar  trabalhos  de  prevenção  e  promoção em Saúde,  tais  como Psicólogo,  Educador
Físico e/ou outros profissionais da área de saúde são necessidades identificadas pela equipe
que  desenvolve  as  ações  de  assistência  estudantil,  demanda  recorrente  e  emergente  para
qualificação da referida política.

Quanto  ao número de  bolsas  relacionadas  a  pesquisa,  principalmente  de órgãos  de

fomentos externo como CNPq e FAPERGS, a diminuição está relacionada a mudanças nos

critérios de pontuação para concessão de bolsas nos editais da PROPPI, que passou a dar um

peso maior à nota do currículo dos docentes, que às notas do plano de trabalho e projeto de

pesquisa. 

O Programa de Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional PROFMAT
iniciou suas atividades na Unipampa no ano de 2018. Como este é um programa em Rede, as
bolsas são concedidas pela CAPES à Coordenação Nacional, que as distribui às instituições
associadas, seguindo regras determinadas pela CAPES.

No campus  Caçapava  do Sul,  apenas  três  alunos  do  PROFMAT solicitaram bolsa.
Como este foi o número de bolsas disponibilizadas à nossa instituição/campus,  todos eles
receberam o benefício.

Alunos  que  recebem  bolsa  costumam  demonstrar  maior  compromisso  com  as
atividades do programa, considerando que basta uma reprovação para deixarem de receber o
benefício.  Além disso,  o  discente  bolsista  que  não  completar  o  curso  deverá  devolver  o
montante recebido à CAPES.
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CONVÊNIOS 

Quadro 28 - Convênios, protocolos e termos celebrados no ano de 2018

Modalidade Instituição Objeto
Período de
Vigência

 Convênio de Estágio ACM Assessoria Ambiental
Desenvolvimento de estágios

obrigatórios e não obrigatórios   Até 2023

 Convênio de Estágio Águia Metais
Desenvolvimento de estágios

obrigatórios e não obrigatórios  Até 2023

 Convênio de Estágio Geologar
Desenvolvimento de estágios

obrigatórios e não obrigatórios  Até 2023

 Convênio de Estágio Geração YZ
Desenvolvimento de estágios

obrigatórios e não obrigatórios  Até 2023

 Convênio de Estágio Mário Razzera e Cia Ltda
Desenvolvimento de estágios

obrigatórios e não obrigatórios  Até 2023

 Convênio de Estágio Mineração Longa Vida
Desenvolvimento de estágios

obrigatórios  Até 2019

Convênio de Estágio Mineração Mônego

Desenvolvimento de estágios
obrigatórios e não obrigatórios

Até 2023

Convênio de Estágio Município de São Sepé

Desenvolvimento de estágios
obrigatórios

Até 2023

Convênio de Estágio Sustembio Serviços
Ambientais

Desenvolvimento de estágios
obrigatórios e não obrigatórios

Até 2023

Convênio de Estágio Universidade Federal do
Rio de Janeiro - UFRJ

Desenvolvimento de estágios
obrigatórios

Até 2023

Convênio de Estágio Companhia de Pesquisa de
Recursos Minerais

Desenvolvimento de estágios
obrigatórios e não obrigatórios

Até 2020

Fonte: Setor de Estágios - Secretaria Acadêmica

Análise crítica: 

Os trâmites de formalização dos convênios de estágios estão seguindo um fluxo normal
e  o  tempo  médio  de  formalização  de  convênio  de  estágio  entre  a  Unipampa  e  outras
organizações  está  sendo em torno  de  30  dias.  Normalmente,  quando  acontece  um atraso
superior aos 30 dias, é verificado que o mesmo ocorreu na organização que está conveniando
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com a Unipampa. Os motivos são diversos: demora na análise da minuta de convênio, atraso
para postagem no correio da via de convênio da Unipampa, etc.

O número de convênio de estágio firmado em 2018 não alterou muito em relação aos
anos anteriores. Isso é devido aos discentes buscarem estágios em organizações que já estão
conveniadas com a Unipampa. O Campus Caçapava do Sul tem convênio de estágio com a
maioria das organizações de Caçapava do Sul que atuam em áreas correlatas aos seus cursos.
Atualmente,  mais  5  (cinco)  convênios  de estágios  estão em trâmites  finais,  por  isso,  não
aparecem no quadro acima.

Quanto  aos  outros  instrumentos  jurídicos  (Protocolo  de  Intenções,  Acordo  de

Cooperação,  etc.),  não houve nenhum firmado no Campus Caçapava no ano de 2018. Há

baixa  prospecção  de  parcerias  com  outras  organizações  nesse  sentido.  Um  Acordo  de

Cooperação está em tratativas iniciais, mas os trâmites burocráticos estão levando ao atraso na

concretização do mesmo.

GESTÃO DE FROTA

Quadro 29 - Frota Própria do campus

Marca Modelo
Ano de

Fabricação

Km
percorrido
em 2018

Manutenções em 2018 Ocorrências5

Preventiva
(R$)

Corretiva
(R$)

GM

S10  

IQB 7822 2009 20.156 -

9.474,00 * Foi acionado o
seguro

GM

Meriva Joy 

IQC 3231 2009 1.657 -

1.090,50 ** Veículo para 
uso interno.

GM

COBALT
LTZ

IWE 4081
2015 24.310 -

2.703,00

MARCOPOLO

Volare 

IOC 4996 2007 20.796 -

12.191,44

Volare 2.714,00

5
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MARCOPOLO IRN 1178 2011 10.119 -

HUSQVARNA

Cortador
de grama

UNI 512
2014 - -

998,00 *** Foi realizada 
manutenção

STILL

Roçadeira

UNI 456 2009 - - _

TOTAL 
GERAL

77.038 29.170,94

                               Fonte: TICKET

Quadro 30 - Frota de veículos de Terceiros utilizados pelo campus

Destino da

Viagem/Responsável

Número de

Pessoas

Transportadas

Quilometragem

Percorrida
Motivo da Viagem

Porto Alegre – 12/07/2018 –

Miguel Carminatti

35 540 Atividade prática

da disciplina
Alegrete – 31/08/2018 - PRAEC 40 566 Jogos

Universitários
Santana do Livramento – 06 a

08/11

84 1107 SIEPE

São Leopoldo – 17/11/2018 38 590 Atividade prática

da disciplina

Análise crítica:

O Campus  necessita  com urgência  de  uma camionete  tracionada  e  de  ônibus  com

suspensão elevada para as atividades de ensino, que comporte o número de alunos integrantes

de uma turma. Os veículos para saídas de campo não são suficientes em número, ocasionando

cancelamentos de atividades por falta de veículo. Este problema também gera a sobrecarga

dos  veículos  existentes  e  um  gasto  elevado  com  manutenção  veicular  e  contratação  de

empresa de ônibus terceirizada para suprir a demanda.

       Há também a necessidade de mais um veículo de passeio pois o seguro do veículo Meriva

Joy,  ano 2009 não foi renovado em virtude da alta  quilometragem,  o que impossibilita  a
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realização de viagens para outros  municípios,  ficando somente  para atender  às  demandas

internas.
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EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Quadro 31 - Orçamento executado pelo campus 

Tipo de despesa
Elemento de

Despesa

Valor (R$)

2016 2017 2018

Orçamento Disponibilizado a Unidade Universitária (Matriz de Custeio) (A) 101.780,00 153.230,81  159.720,22
Orçamento adquirido a Unidade Universitária através de editais internos (B)
Total (A+B) 101.780,00 153.230,81 159.720,22
Gastos com Diárias (pessoal civil) 31.923,03 18.592,67 19.756,82

Gastos com Aquisição de Material de consumo 43.339,41 51.442,38 33.946,73

Gastos com Passagens e despesas locomoção 171,60 4.135,08  344,88

Gastos com Serviços de terceiros pessoa física 1.081,50 3.894,00 0

Gastos com Serviços de terceiros pessoa jurídica 165.119,68 115.283,36 102.178,35

Investimento em Obras na Unidade 712.100,84 516.046,96 108.215,05

Aquisição de Equipamento e Material Permanente 10.487,63 1.549,50 10.871,47*

Soma das Despesas (B) 964.223,69 554.673,98 275.313,30
Fonte: SIAFI, PROPLAN (relatório anual 2018 ) E SCDP

*Valor liquidado até 27 de março de 2019

Análise crítica: (MÁXIMO DE 1500 CARACTERES)

A partir  da  fórmula  da  Matriz  de  Custeio,  elaborada  pelo  MEC,  a  UNIPAMPA distribuiu

proporcionalmente a verba para seus campi. O campus de Caçapava do Sul, por sua vez, fez o rateio

interno da verba destinada, visando atender às necessidades dos cursos de graduação e da unidade

como um todo. Para isto, foram realizadas reuniões entre direção, setor de compras e coordenadores de

cursos, e também no âmbito do Conselho do Campus. Observa-se, contudo, um pequeno aumento no

Valor da Matriz de Custeio pelo fato que as despesas com combustíveis e manutenções veiculares

passaram a ser de responsabilidade da unidade. Deste modo, apesar do valor ter sido maior, houve

mais despesas a serem englobadas, o que faz com que gradativamente as atividades da unidade sejam

precarizadas e sucateadas. Observou-se também a drástica diminuição dos investimentos em obras no

Campus Caçapava. 

O  Campus  mantém  a  política  de  publicizar  suas  ações  a  toda  a  comunidade  acadêmica,

sobretudo por intermédio de seu site institucional e de redes sociais. Como controle, além da utilização

dos  sistemas  implantados  pela  universidade,  o  Campus  adota  planilhas  eletrônicas,  as  quais

habitualmente são compartilhadas e discutidas com os servidores. Destaca-se que a partir de 2016, em

termos  de  priorização  da  verba  de  custeio  e  investimento,  a  realização  das  saídas  de  campo

(imprescindíveis para a formação dos alunos) e a finalização das obras dos laboratórios. 
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PERSPECTIVAS DO CAMPUS PARA 2019

O campus Caçapava do Sul tem como perspectivas para 2019: 

Em relação a infraestrutura: 

 Funcionamento e utilização do prédio do laboratório de Química. 

 Funcionamento e utilização do laboratório de Tratamento de Minérios. 

 Nova  licitação  do  prédio  acadêmico  do  campus ou  alternativa  que  atenda  a

demanda  de  salas  de  aula  para  as  atividades  dos  cursos  de  graduação  e  pós-

graduação e biblioteca. 

 Construção do Jardim Geológico.

 Adequação do setor administrativo e gabinetes dos professores e técnicos, a partir

da  liberação  de  espações  com  o  início  do  funcionamento  dos  prédios  de

laboratórios. 

 Projeto urbanístico e paisagístico do campus. 

 Cercamento do campus. 

 Estação de Tratamento de Esgoto. 

 Construção  da  Litoteca  e  Centro  de  Referência  em Geociências  na  nova  área

obtida por doação da Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul, em parceria com a

CPRM.

 Construção da casa dos Estudantes, também na nova área. 

A Estrutura do campus está no limite das necessidades, pois a criação de novos cursos

de graduação e pós-graduação, como os cursos de Geologia em 2011, do curso de Engenharia

Sanitária e Ambiental em 2012 e do Mestrado Profissional em Tecnologia Mineral em 2012

(início das atividades em 2013), adicionado à abertura de uma turma dos cursos de Mestrados:

Profissional  em  Ensino  de  Ciências,  desenvolvido  em  conjunto  com  o  campus Bagé  e

PROFMAT, não são suportadas na estrutura atual. São necessárias adaptações e a construção

de novas instalações físicas, a fim de que, sejam supridas essas demandas. Grande parte destas

necessidades  já  foi  encaminhada,  através  de  correio  eletrônico  e  memorando  para  a  Pró-

reitoria de Planejamento desde 2013 e também foi entregue a Reitora, relatório do Grupo de

Trabalho de Infraestrutura denominado GT-Infra do campus Caçapava do Sul.
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Ao longo dos anos grande parte das verbas de obras com licitações vazias no campus

de Caçapava do Sul foram repassadas para obras de outros Campi da UNIPAMPA, sem a

devida compensação no ano seguinte e desta forma o  campus Caçapava ficou defasado em

relação aos demais Campi, pois se depara com a dificuldade de crescer sem dispor de espaço

físico. Solicita-se que este histórico seja revisto e compensado para minimizar os prejuízos e

que o crescimento da UNIPAMPA seja de forma mais equânime. 

 Atividades Acadêmicas de Graduação e Pós-graduação:  

 Ciências Exatas – Licenciatura:   

No biênio 2019-2020, o Curso de Ciências Exatas estará sob nova coordenação. Essa

coordenação tem como metas:

META 1. A expansão do número de ingressantes na licenciatura através da consolidação do

Programa Conexões Universidade-Escola em cidades da região. 

META  2.  Uma maior aproximação entre docentes das áreas específicas e da educação para

acompanhamento e criação de propostas de trabalho conjunto. Nos últimos anos, reuniu-se no

Curso um bom grupo de profissionais das áreas técnico-científicas e da área pedagógica, que,

no entanto, tem trabalhado de forma isolada. Propõe-se articular um maior diálogo entre os

dois grupos para que a formação dos licenciados seja fortalecida e sejam encontradas soluções

conjuntas para as dificuldades de desempenho dos acadêmicos no Curso.

META  3.  O compartilhamento das responsabilidades de gestão do curso com os docentes,

uma vez cumpre que todos os docentes se sintam responsáveis pelo bom andamento e sucesso

do curso e que esse compromisso não seja projetado somente sobre a coordenação do curso.

Desta  forma,  pretende-se  propiciar  transparência  no  desenvolvimento  das  atividades  de

gestão, além de integrar o corpo docente nos processos administrativos do curso.

META  4.  Incentivo à aproximação entre atividades da graduação e pós-graduação através do

desenvolvimento de oficinas pelos alunos dos cursos de Mestrado e Especialização durante

Semana  Acadêmica  ou  outro  evento  específico.  Em  2019,  iniciará  uma  nova  turma  do

Mestrado Profissional em Ensino de Ciências, o que oferece a oportunidade de um trabalho

em  conjunto  entre  graduação  e  pós-graduação.  O  curso  de  Especialização  em  Educação

Científica e Tecnológica também representa outra possibilidade de aproximação e integração

da graduação ao trabalho na pós-graduação através de eventos como cursos, oficinas e/ou

seminários. A expectativa é que essas atividades despertem o interesse dos alunos pela pós-
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graduação, expandindo as possibilidades de estudo em nível superior após a conclusão do

curso de graduação.

META   5.   Políticas de avaliação periódica do andamento do curso junto aos acadêmicos

representantes do Diretório Acadêmico, buscando uma maior aproximação com esse órgão

representante dos licenciados, como forma de conhecer as suas demandas.

 Geologia:  

Espera-se manter a qualidade e a boa procura pelo curso em 2019. As atividades de

ensino devem ser cada vez mais eficazes no que diz respeito a didática e ao aprendizado pelos

discentes.  As  pesquisas  devem  possibilitar  avanços  na  compreensão  das  geociências,

principalmente  voltadas  a  pesquisa  de  áreas  da  região  do  Escudo  Sul-rio-grandense.  A

extensão também deve evoluir e possibilitar cada vez interação com a comunidade, através

dos projetos já existentes e eventuais novos projetos, já tendo em vista a curricularização da

extensão prevista para implementação oficial em 2023. Em relação a infraestrutura, com a

entrega dos laboratórios LATRAM e Química, poderão haver incrementos nas atividades de

ensino/pesquisa/extensão  que  passarão  a  um  novo  patamar  acadêmico.  As  atividades  de

campo deverão ser aperfeiçoadas a fim de garantir maior segurança a servidores a discentes

em campo, através do estabelecimento de protocolos de segurança.

 Mineração:  

Dentre as perspectivas para o ano de 2019, destacam-se a renovação e ampliação de

projetos de pesquisa, além da formalização (em andamento) de acordo de cooperação entre a

UNIPAMPA e empresas mineradoras da região de Caçapava do Sul. Esses projetos e acordos

vão trazer diversos benefícios para o Laboratório de Tratamento de Minérios – LATRAM, que

neste ano passa a funcionar em prédio próprio com a utilização de vários equipamentos até

então impossibilitados de uso, devido espaço físico limitado. Da mesma forma, se espera que

com o LATRAM em pleno funcionamento, os alunos do CSTM possam estar mais inseridos

no contexto da pesquisa científica,  verificando os conceitos  teóricos  em aulas práticas  de

laboratório,  além  da  maior  proximidade  entre  universidade-aluno-empresa  proporcionada

pelos acordos de cooperação.

 PPGTM:   

Para  o  próximo  ano  o  programa  tem  a  perspectiva  de  contar  com  a  conclusão,

funcionamento e utilização do laboratório de Tratamento de Minérios (LATRAM), facilitando

o desenvolvimento das atividades de pesquisa;
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Promover uma maior parceria na execução dos projetos entre os docentes do programa,

a fim de promover maior produção científica em conjunto;

Ter novos alunos ingressantes para o ano de 2019, foram aprovados oito alunos no processo

seletivo para ingresso no primeiro semestre de 2019;

 PROFMAT:  

O Programa estará em pleno crescimento em 2019, recebendo sua segunda turma de

alunos ingressantes  e iniciando as atividades  de orientação dos alunos da primeira  turma.

Tem-se como perspectiva, assim, um incremento no envolvimento do campus e dos cursos de

graduação com as atividades do PROFMAT. Por outro lado, este crescimento do Programa

demandará um grande envolvimento do corpo docente. Considerando ainda que em 2018 um

docente foi descredenciado do PROFMAT por ter sido redistribuído para outra instituição,

ficará  evidente  a  necessidade de um novo docente  na área  de Matemática.  Além disso a

demanda por mais espaço físico, seja para salas de aula, seja para salas de estudo de alunos do

Mestrado, seja para outras atividades do Programa, é também justificada.

 Pesquisa:  

Os objetivos e metas futuros para o desenvolvimento da Pesquisa no Campus Caçapava

do  Sul,  deverão  basear-se  principalmente  na  busca  por  novos  recursos,  seja  dentro  da

Unipampa  (através  de  editais  internos),  ou  externos  (através  das  agências  de  fomento

governamentais  e  não  governamentais),  e  bem  como,  na  iniciativa  privada  através  de

convênios.  Outra estratégia importante é incentivar o fortalecimento dos grupos de pesquisa

através da colaboração interna e com outros grupos da própria Unipampa de diferentes áreas e

dessa forma otimizar os recursos e infraestrutura da universidade. 

Atualmente um dos grandes gargalos da pesquisa em nosso campo é a falta de espaço

físico, existe a perspectiva que com a liberação dos prédios novos da Química e do LATRAM,

novos  equipamentos  possam  ser  instalados,  e  que  com  esse  espaço  extra  haverá  uma

diminuição do conflito de horários com atividades de ensino nesses locais, ampliando assim

as  possibilidades  de  execução,  não  só  dos  projetos  de  pesquisa  bem  como  de  ensino  e

extensão.

Deve-se  ressaltar  que  o  desenvolvimento  da  pesquisa  está  diretamente  associado  à

formação constante de recursos humanos, sendo assim, fazem-se necessários a abertura de

mais cursos de pós-graduação no Campus,  principalmente aqueles voltados para formação

acadêmica  e  com  um  enfoque  na  pesquisa  científica.  A ampliação  dos  cursos  de  pós-

graduação permitirá a formação continuada de alunos de iniciação científica e de mestrado,
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muitos dos quais por falta de oportunidade acabam buscando um curso de pós-graduação em

outros  campi  ou inda  em outras  instituições.  A fixação destes  alunos permitirá  ampliar  e

aprofundar as pesquisas realizadas no campus contribuindo para a troca de experiências entre

alunos de pós-graduação e graduação, aumentando a produção científica e, consequentemente

facilitando a captação de recursos. 

Ressalta-se  ainda,  a  importância  da  continuidade  e  ampliação  dos  programas  de

fomento  à  pesquisa  da UNIPAMPA, como os  programas de  bolsa de iniciação científica,

iniciação a  pesquisa,  editais  de apoio a Grupos de Pesquisa,  e  ainda  a criação de editais

visando a compra e manutenção de equipamentos, para o desenvolvimento da pesquisa no

Campus no ano de 2019.

 NuDE  :

O Núcleo de Desenvolvimento Educacional (NuDE) do Campus Caçapava do Sul objetiva
para o próximo ano intensificar a aproximação junto aos acadêmicos do campus como forma
de  reduzir  os  índices  de  retenção  e  evasão,  assim como atender  os  casos  de  dificuldade
emocionais, cada vez mais frequentes na atualidade. Para atingir tais objetivos planeja-se:

 Incentivar  e  apoiar  o  desenvolvimento  de  projetos  destinados  ao  atendimento  dos
alunos com dificuldades de aprendizagem; 

 Desenvolver  projetos  voltados  ao  desenvolvimento  de  hábitos  saudáveis  junto  aos
estudantes: esportes, arte, cultura, etc.;

 Motivar a criação encontros e espaços para a integração da comunidade acadêmica;

 Ampliar  a  frequência  das  rodas  de  conversas  destinadas  ao  compartilhamento  das
dificuldades emocionais e relacionais entre os estudantes; 

Buscar fomento para a ampliação dos projetos de assistência estudantil do campus junto às

pró-reitorias;

 Biblioteca:   A expectativa para os próximos anos é que novas campanhas e even-

tos de interesse dos alunos sejam realizadas.

Além disso, é importante que a Biblioteca – Campus Caçapava do Sul possua um espa-

ço físico adequado, contendo a infraestrutura necessária para consulta local do acervo – salas 

individuais com mesas e cadeiras; computadores para os alunos realizarem pesquisas; sala 

para as bibliotecárias desenvolverem o processamento técnico, espaço para a restauração do 

acervo, etc. - a fim de proporcionar atendimento de qualidade aos usuários. 
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 Laboratórios:  

A perspectiva do campus é de que a ocupação dos Prédios de Química e LATRAM se

efetivem ainda  no  primeiro  semestre  de  2019,  tendo  em vista  que  as  adequações  físicas

necessárias para sua ocupação já estão em fase de conclusão. No entanto, a liberação de mais

dois postos de trabalho, um para recepção dos prédios e outro para limpeza, são condições

determinantes para a ocupação dos mesmos.

O prédio  do Laboratório  de Química  irá  ampliar  a  capacidade  de atendimento  dos

cursos do campus, em relação às atividades práticas de Química e Biologia, liberando espaços

de gabinetes de docentes e um laboratório localizados no prédio administrativo. Da mesma

forma, a ocupação do prédio LATRAM, além da liberação de espaços de gabinetes docentes,

também liberará espaços de laboratórios no prédio administrativo.

Os  espaços  liberados  no  prédio  administrativo  permitirão  à  gestão  uma  nova

configuração de espaços e locação docente, permitindo, desta forma, ainda que não de forma

ideal, qualificar as atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas no campus.

 Estágios e Convênios:

A perspectiva do Setor de Estágios e Convênios do Campus Caçapava é de continuar

firmando vários convênios de estágio com organizações que proporcionem boas condições

para os discentes desenvolverem suas atividades de estágio.

Espera-se  também  mais  celeridade  nos  trâmites  com a  implementação  do  Sistema

Eletrônico  de  Informação  (SEI)  na  Unipampa.  Dessa  forma,  haverá  mais  eficiência

administrativa e economicidade na universidade.

 Gestão de Pessoas:  

Alguns  servidores  atualmente  estão  lotados  na  Reitoria  em cargos  de  Gestão.  Ao

concluírem o mandato voltarão para o campus. Sendo assim, não podemos abrir concurso para

repor esse quadro, apenas aguardar o retorno de cada um. Isso sobrecarrega algumas pessoas

em alguns setores. Seria interessante existir a possibilidade de técnico substituto com contrato

temporário no período de ausência no campus. O mesmo ocorre com os servidores em período

de afastamento integral para mestrado e doutorado. 

Pretende-se investir e auxiliar nas políticas e programas propostos pela PROGEPE que

promovem a qualidade de vida do servidor.
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