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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

ATA DE REUNIÃO

 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

 CAMPUS CAÇAPAVA DO SUL

 CONSELHO DO CAMPUS  CAÇAPAVA DO SUL

 ATA Nº 11/2021

 

Aos vinte   e quatro dias do mês de   novembro do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas,
reuniram-se, ordinariamente   por web conferência, os membros do Conselho do Campus Caçapava   do
Sul:  José Waldomiro Jimenez Rojas, Presidente do Conselho   e Diretor do Campus; Ezequiel Galvão de
Souza, Coordenador Acadêmico   e Coordenador   da Comissão Local de Ensino; Evelton Machado
Ferreira, Coordenador   Administra�vo; Jaqueline Pinto Vargas,   Coordenadora da   Comissão Local de
Pesquisa; Caroline   Wagner, Coordenadora   do  Programa de  Pós–Graduação   em  Tecnologia  Mineral;
Sandra Hunsche,  Coordenadora   do Curso   de  Licenciatura  em  Ciências  Exatas;  Vitalino  Cesca  Filho,
Coordenador  do  Mestrado  Profissional   em Matemá�ca  em  Rede Nacional; Carolina Ferreira  de  
Matos Jauris,  Coordenadora  do  Curso   de  Engenharia  Ambiental e   Sanitária; Cris�ane  Heredia 
Gomes, Coordenadora   do  Curso  de  Geologia; Marcus Vinicius  Aparecido   Gomes  de  Lima,
Coordenador  do Curso  de  Geo�sica; Meise  Pricila  de  Paiva, Coordenadora  do   Curso  Superior  de 
Tecnologia  em  Mineração; Ítalo  Gonçalves  Gomes e   Luís  Eduardo de  Souza, representantes  
docentes;  Leila  Maria Saldanha  Dias,  e  Lenon   Melo  Ilha, representantes  dos   Técnicos 
Administra�vos em  Educação.  Marcos   Vinicius Souza Freire,  representante  discente.  A conselheira 
Luciana Arnt   Abichequer  jus�ficou a   ausência.  O Professor  José Rojas   presidiu  a  reunião que   teve 
como pauta:  1)  Inclusões  e   exclusões  em  pauta.  Foram votadas  e  aprovadas  as  inclusões e  a 
exclusão:   I) Inclusões:  a)Aprovação   ad  referendum da  Proposta  de  Chamada  Interna  nº   8/2021,
Promoção  de  Cursos  de   Nivelamento  por Meios   Digitais; b)  Parecer  nº   11/2021  da  Comissão
Local   de  Extensão,  incluído  no  documento  nº  0670425  processo  SEI  23100.009602/2020-51. II) 
Exclusão:  a) Item   6  da  pauta  -  Relatório  Semestral  da Servidora   Mariana Coradini  de  Souza.  2)  
Informes; a)  Obras e   instalações  do Campus  -  O  Presidente  da   reunião,  informou que   iniciaram as 
obras   da calçada   na  entrada  principal  da  Campus,  que a   biblioteca está  passando   por  reparos; 
no  Laboratório  de  Modelagem Geológica   já estão  sendo  erguidas  as  paredes;  no  LATRAM  foram 
construídas  divisórias  para   sala  de aulas;   e  o  almoxarifado está  recebendo  iluminação   adequada 
a  pedido  do Laboratório   de  Química. b)   Geodia  -  O professor  José   Rojas fez  agradecimentos   à 
toda  equipe que   organizou  as a�vidades   do  Geodia,  demonstrando  sua  sa�sfação  com  a visita   de
mais   de quinhentas   crianças  ao campus   durante  os três   dias  do  evento.  c)  Relatórios  de
Afastamentos  -   O Presidente   do  Conselho salientou   que relatórios   de  afastamento bem  como  
cumprimento  de prazos  é  de  única   e  exclusiva  responsabilidade  do  servidor  afastado. d)   PPCI - 
Agradecimentos   aos servidores  terceirizados  pela   total  dedicação e   engajamento com   a equipe  
dire�va, para   suprir carências   de alguns  cargos   no Campus,   e  não medindo  esforços  para 
realização   das obras   do  PPCI. 3)   Aprovação da Ata   9/2021,  do  Conselho de   Campus de 
Caçapava   do Sul.   Votada  e  aprovada por   unanimidade, sem   emendas.  4) O�cio  PROGRAD 
240/2021   (Processo SEI   23100.016354/2021-86)  -  Ingresso 2022.   Distribuição de   vagas entre
processos sele�vos e pesos   das notas do ENEM - O�cio   enviado aos  Coordenadores  a  respeito  da 
distribuição  das vagas.  Votado   e aprovado por   unanimidade. 5)   Relatório  Semestral da   servidora
Renata  Vivian   de Miranda.  Relatório   aprovado por unanimidade com  abstenção  dos   Conselheiros 
Ítalo  Gonçalves  Gomes e   Luís Eduardo   de Souza.   6)  Relatório  Semestral  da  servidora Mariana  
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Coradini  de Souza.  Ponto   de  pauta  excluído,  assunto tratado   na pauta   da reunião   do dia  vinte   e 
sete  de  outubro  de dois  mil   e  vinte  e  um,  deste Conselho.   7)  Relatório  final  do  Servidor 
Reginaldo  Fabiano da  Silva  Afonso.  O  servidor  apresentou  documentação   referente  ao  relatório 
final,  o  qual foi  aprovado  por  unanimidade   dos  conselheiros. 8)  Aproveitamento  de  componentes 
 de outros  cursos  do   Campus como   CCCGs no   curso  de Engenharia Ambiental e Sanitária;         
 (Processo    SEI  23100.019038/2021-66.  Votado e aprovado   por  unanimidade dos Conselheiros.  9)  
Modificação  no  espaço do   Laboratório Interdisciplinar  de   Formação  de Educadores-LIFE.   O
professor  Rafael   Brum  Werlang apresentou   o  planejamento da  obra  que   consta  a  inclusão  de 
divisória e   abertura  de  uma  porta  para o  corredor,  para  produção  de  recursos   audiovisuais, 
tornando o  espaço  mais  u�lizado   por todos   os  cursos  do  campus.  A modificação será executada
através de adi�vo da obra que está   em andamento  no  campus,  cuja   empresa  já  foi  comunicada.
 10)  Trâmites para elaboração do  Processo  sele�vo/edital  para afastamento  para  capacitação 
docente.  O   professor  Ezequiel  Galvão  de  Souza  colocou para  os   Conselheiros  que  o edital  de 
afastamento   para  capacitação docente,  conforme  Ata  4/2020  do  Conselho  do   Campus,  seria 
realizado semestralmente  pela  Comissão  de  Capacitação,  a  qual   o  professor entende  ser  a 
Subcomissão  de  Capacitação  e   Formação  Docente  e,  que  em  consulta  aos  outros  Campis,  na 
maioria  deles, o  edital   é  organizado pelo  Comitê  Local  de  Polí�ca  Pessoal,   com  base  na
Resolução   n.  23 e  solicita   informação  a  respeito desse  Comitê,   se  o mesmo   já  foi  cons�tuído  no 
Campus  Caçapava  do  Sul.  Diante do   exposto, o  Presidente   da  reunião,  colocou  para  apreciação 
dos  Conselheiros,  visando  dar celeridade,  encaminhamento  à  Subcomissão  de   Capacitação e  
Formação  Docente, para  avaliação  das   datas do   edital existente   para  que  sejam  realizadas  as
inscrições  dos  candidatos  e  lançar   um  novo  edital para   janeiro de  dois  mil   e  vinte  e  dois. 
Sugeriu  também, que  a  Comissão  Eleitoral  Local  abra  edital  para  eleição do   Comitê  Local  de
Polí�ca  Pessoal,  bem   como  fazer uma  revisão  de  todos   os cargos   ele�vos  da  Unidade.  Colocado
para  apreciação  dos  Conselheiros  e aprovado  por   unanimidade.  11)  Desenvolvimento  dos
assuntos  incluídos  em  Pauta:   a)  Aprovação ad   referendum  da  Proposta  de  Chamada  Interna nº  
8/2021,  Promoção  de  Cursos  de  Nivelamento  por  Meios  Digitais;  b)  Parecer  nº  11/2021 da  
Comissão  Local  de  Extensão, incluído   no  documento  nº 0670425   processo  SEI 
23100.009602/2020-51.  Colocado para apreciação e   votação em bloco, aprovado por unanimidade dos
Conselheiros.   Nada mais havendo a tratar foi encerrada a Reunião e lavrada   a presente  Ata,  que  após 
aprovada vai   assinada  pelo  Professor  José  Waldomiro  Jimenez  Rojas, Presidente  do  Conselho   de 
Campus  de  Caçapava  do  Sul  – UNIPAMPA,  e   por mim   Maria  Denise  Ricalde  de  Souza,  Secretária 
Execu�va  do  Conselho  de Campus.   As declarações desta Reunião estão gravadas e disponíveis para
consulta.

José Waldomiro Jimenez Rojas,            

 Presidente do Conselho do Campus de Caçapava do Sul

 

                                                      Maria Denise Ricalde de Souza,                                                                    

Secretária Execu�va do Conselho de Campus

Assinado eletronicamente por JOSE WALDOMIRO JIMENEZ ROJAS, Diretor(a) Campus Caçapava do
Sul, em 30/12/2021, às 15:46, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as norma�vas
legais aplicáveis.
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