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Aos dezesseis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, 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; Carolina Sampaio Marques,
Coordenadora Administra�va; Jaqueline Pinto Vargas, Coordenadora da Comissão Local de Pesquisa;
Paulo Henrique dos Santos Sartori, da Comissão Local de Extensão; Luciana Arnt Abichequer,
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia Mineral; Sandra Hunsche, Coordenadora
do Curso de Licenciatura em Ciências Exatas; Leugim Corteze Romio, Coordenador do Mestrado
Profissional em Matemá�ca em Rede Nacional; Carolina Ferreira de Matos Jauris, Coordenadora do Curso
de Engenharia Ambiental e Sanitária; Vinícius Ma�e, Coordenador 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 Gomes Gonçalves e Luís Eduardo de Souza,
representantes docentes; Herval de Souza Vieira Junior, Leila Maria Saldanha Dias e Lenon Melo Ilha,
representantes dos Técnicos Administra�vos em Educação e Marcus Vinícius Souza Freire, representante
discente. O Professor José Waldomiro Jimenez Rojas presidiu a reunião que teve como pauta: 1)
Inclusões de pauta: I - Aprovação da Ata 012/2021, RO de 15 de dezembro de 2021; II - Pedido de
afastamento do professor Felipe Gaudagnin - Processo SEI 23100.001010/2022-53; III – Aprovar “ad
referendum”, a banca para o EDITAL Nº. 24, /2022 - Processo Simplificado para professor subs�tuto, na
área de conhecimento de mineração.  Estes pontos de inclusões foram aprovados por unanimidade dos
Conselheiros. 2) Informes:   a) Obras do Campus - No andamento das obras no Campus, a sala do
Laboratório de Modelagem Geológica terá entrega provisória, possivelmente ainda nesta sexta-feira,
dezoito de fevereiro; a biblioteca e as salas de aulas do LATRAM sofreram adi�vo referentes à rede
elétrica. Além desses, mais dois novos adi�vos na obra: adi�vo I, de aproximadamente R$ 60.000,00
(sessenta mil reais), cujo valor será des�nado ao Laboratório de Mapeamento Geológico, que serão
derrubadas as bancadas, reestruturação do laboratório que era de química, o LIFE e LASQ receberão
melhorias, instalação de Capelas no LATRAM e instalação da Coifa do Aparelho de Absorção Atômica
entre outras a�vidades no Campus. Adi�vo II, votado anteriormente por este Conselho, de
aproximadamente de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), valor des�nado às salas de Coworking da Daiinter e
Empresa Júnior AGM. As pinturas na fachada do prédio, de acordo com a fiscalização, não estão em
conformidade com as normas da Unipampa, mo�vo pelo qual os responsáveis pela obra já estão
refazendo a pintura.  b) Concurso - Geologia: Processo SEI 23100.002071/2019-32 - Hoje, dezesseis de
fevereiro de dois mil e vinte e dois, foram nomeados os dois professores aprovados em concurso,
aguardando a publicação no Diário Oficial da União - DOU, os mesmos serão empossados dentro do
período legal. c) Demandas de afastamento - Processo SEI - 23100.019856/2021-69 - Pauta que deverá
constar nas próximas reuniões do Conselho de Campus, devido à revisão realizada pela PROGEPE em
todos os processos pois, os servidores abriam um processo dis�nto do processo mãe ou processo origem,
para pedir pauta no Conselho e aquele processo se perdia, não era apensado ao processo original,
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fazendo com que algumas informações se perdessem. Por esse mo�vo, no âmbito do Campus, também
está sendo realizada revisão, a fim de buscar essas informações, escaneando processos e remetendo à
PROGEPE e, por alguns desses processos de origem não serem encontrados, deverão passar novamente
para apreciação deste Conselho. d) Calendário de Reuniões do Conselho de Campus de Caçapava do Sul
-   Pauta deverá constar na próxima reunião do Conselho visto que ainda não foi aprovado o Calendário
Acadêmico, o que deverá acontecer na reunião do CONSUNI, no próximo dia vinte e quatro. e) Relatório
de Gestão do Campus – Será entregue aos Conselheiros nas datas aprovadas pela PROPLAN,
possivelmente até três de março de dois mil e vinte e dois, para apreciação na próxima reunião do
Conselho de Campus.  f) Retorno presencial – Existe um debate bastante conturbado na Universidade a
respeito do assunto, pois não existe obje�vidade da PROGRAD, de como se dará o retorno presencial.
Ques�onamentos foram enviados à PROGRAD e à Reitoria, através de o�cios, pelos dez diretores(as) e
coordenadores(as) dos Campi, demonstrando a preocupação conjunta quanto a essas ações. Já foi
deliberado que será presencial, mas não é uma questão de voltarmos, mas como voltarmos; são várias
questões que nos preocupam: Dúvidas encaminhadas à PROGEPE em relação a comorbidades
(professores e alunos); vacinação, muitos servidores não completaram o calendário vacinal ou não
remeteram comprovante de vacinação, o que é cobrado pela PROGEPE. Estamos aguardando regras
ins�tucionais quanto à vacinação. Respondendo ao pedido de informação complementar solicitado pelo
professor Leugim Corteze Romio, a respeito da IN nº 03/2022 que trata do retorno das a�vidades
presenciais no mês de fevereiro, o que aconteceu foi que após a emissão da IN o COE determinou a
liberação de todos os servidores. Nós, enquanto Campus, reunimo-nos com o COE e debatemos sobre
quais ações deveriam ou não estar presentes no Campus; quanto mais pessoas presentes, num momento
di�cil, pior é; então quanto maior atenção for dispensada aos alunos que vêm ao Campus, priorizando os
alunos, entendendo o processo e não expondo as pessoas, nos ajuda a tomar as melhores a�tudes, não é
fácil tomar decisões, é um aprendizado constante. Na Unipampa apenas três Campi estão com a�vidades
presenciais, dentre eles o de Caçapava do Sul e, entendemos que esse retorno se faz cada vez mais
necessário, frente a forte evasão de nossos alunos, que não suportam mais a�vidades remotas. 3)
Aprovações ad referendum:  a) O interesse do Campus Caçapava do Sul na proposta de Mestrado
Acadêmico em Geociências do Campus Caçapava do Sul. Referência: Processo no 23100.004326/2020-
35 SEI no 0729445. b) A par�cipação do Prof. Márcio André Rodrigues Mar�ns como docente (Titular) na
proposta de Mestrado Profissional em Ciências Humanas do Campus São Borja. Referência: Processo
no 23100.004326/2020-35, SEI n° 0720259. Foi solicitado ao professor Márcio que comunicasse ao Curso
e à Comissão Local de Ensino, pois não poderia comprometer seus encargos docentes no Campus. c) A
infraestrutura necessária para a instalação das salas des�nadas a Coworking da Daiinter e Empresa júnior
AGM, conforme o anteprojeto apresentado ao membros do Conselho de Campus. e d) A inclusão dos
seguintes requisitos aos candidatos à vaga de professor subs�tuto: Graduação em Engenharia de Minas e
Mestrado em Tecnologia Mineral - Colocados para votação em bloco, e aprovados por unanimidade pelos
membros deste Conselho. 4) Apreciação do relatório semestral da Servidora Mariana Coradini de Souza
- Processo 23100.016062/2020-62 - Mestrado Profissional em Tecnologias Educacionais em Rede da
Universidade Federal de Santa Maria – A servidora apresentou a documentação solicitada. Colocado para
apreciação e aprovado por unanimidade dos Conselheiros. 5) Apreciação dos relatórios da Servidora
Renata Vivian de Miranda – Processo SEI 23100.002817/2020-41 - Relatório final, curso Mestrado
Programa de Pós-Graduação em Administração Pública da Universidade Federal de Santa Maria – A
servidora apresentou documentação de defesa de dissertação com aprovação e relatório semestral, de
2021, que se encontrava pendente de análise. Colocado para apreciação dos Conselheiros e aprovado por
unanimidade. 6)  Apreciação da prorrogação do prazo de afastamento da Servidora Sissa Kumaira –
Processo SEI 23100.002859/2020-82 – A servidora apresentou jus�fica�va para prorrogação, pelo prazo
de um ano, no Curso Pós-Graduação em Geologia – Doutorado, da Universidade do Vale do Rio dos Sinos
– Solicitação deferida pela Comissão Local de Capacitação, colocado para apreciação dos membros deste
Conselho e aprovado por unanimidade.   7) Apreciação de documentos da Servidora Mariana Ribeiro
San�ago - Processo 23100.010074/2019/40. Curso de Pós-Graduação em Recursos Hídricos e
Saneamento Ambiental da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - A professora Mariana teve dois
afastamentos, iniciou com processo de forma �sica, passando posteriormente para o SEI, no qual foram
inseridos documentos rela�vos à entrega do diploma e defesa de tese, a pedido da PROGEPE. Colocado
para votação e aprovado por unanimidade dos Conselheiros. 8) Apreciação documentos do Servidor
Everton Frigo - Processo 23100.003085/2019-73. Apreciação do cer�ficado e divergência de data e



07/07/22, 11:16 SEI/UNIPAMPA - 0766426 - Ata de Reunião

https://sei.unipampa.edu.br/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=843056&infra_sist… 3/4

período de afastamento, já esclarecido no processo. Colocado para apreciação dos Conselheiros e
aprovado por unanimidade. 9) Resolução 10/2010 - NORMAS PARA USO DE VEÍCULOS OFICIAIS DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - Processo 23100.001481/2022-61 – Devido à necessidade de saída
de campo dos alunos de geologia e cumprimento dos protocolos de distanciamento, uma viagem que era
realizada por um ônibus hoje se faz necessário a u�lização de três ônibus. Segundo a Resolução 10/2010,
cada veículo deverá ter a presença de um servidor para acompanhamento dos alunos. Esclarecendo que
por economicidade para o Campus (pagamento de diárias), segurança dos alunos e ainda, conforme
resposta de ques�onamento em O�cio enviado à PROAD, seja encaminhada proposta ao CONSUNI, da
não obrigatoriedade da presença de um servidor em cada veículo, sendo a viagem o mesmo i�nerário e,
desde que o professor responsável não julgue necessário a presença de profissional para auxiliar no
campo. Encaminhamento de proposta de revisão do Ar�go 12 da Resolução 20/2010, que será
encaminhada à Comissão Local de Ensino que, após ser deba�da, será encaminhada novamente ao
Conselho de Campus para apreciação. Encaminhamento colocado em votação e aprovado por
unanimidade dos membros deste Conselho. 10) Relatório final de Projetos de Ensino do Servidor Tiago
Gregory - "Uso de modelos didá�cos tridimensionais para o ensino de Geociências".  11) Projeto de
Ensino do Servidor Felipe Guadagnin: "Ensino Pedreira Escola" – Colocados para votação em bloco, os
itens 10 e 11, e aprovados por unanimidade dos membros deste Conselho. 12) Oferta regular de
componentes curriculares 2022/1 - O professor Ezequiel esclareceu que houveram três mudanças: 
indicação do professor Osmar Francisco Giuliani para a disciplina de “Cálculo III“ da Engenharia
Ambiental, que coincide com o horário de "Cálculo III" da Geo�sica, o que facilitará a união das turmas,
quando se der a  aposentadoria do professor Osmar e, tão logo isso ocorra, será emi�do relatório rela�vo
aos encargos; o subs�tuto da professora Meise  Pricila  de  Paiva, ficará com as componentes
"Topografia" e "Economia Mineral", além das três componentes que competem à professora Meise. O
professor Leugim, como ingressante no Campus, solicita a documentação que definiu a distribuição por
áreas, no Campus. Colocado para apreciação e aprovado por unanimidade dos membros deste
Conselho.13) Código de vaga de Técnico em Química, Vacância; A par�r da remoção da servidora
Francisca, que ocupava o cargo de Técnico em Química, surge a possibilidade de receber o cargo de
Técnico em Laboratório em Química, a ser trocado por código de vaga com outro Campi, pois nos
interesses em editais de remoção para o Campus Caçapava do Sul, existem três Técnicos em Laboratório
de Química e nenhum Técnico em Química. O professor Rojas informou que está prevista a realização de
concurso para março de dois mil e vinte e dois, cuja nomeação dos aprovados em é imediata e a permuta
por código de vaga demora alguns meses, devido à liberação do MEC. Os coordenadores dos cursos,
deram suas contribuições quanto à necessidade de técnicos nos laboratórios, cada um com suas
peculiaridades. Para auxiliar na decisão, o professor Ezequiel e a professora Jaqueline, em conjunto com
os técnicos, realizarão um levantamento dos profissionais lotados nos laboratórios, listagem das tarefas
por eles realizadas e carência de pessoal nesses laboratórios. O assunto não se encerrou nesta reunião,
ficando e encaminhamento do debate e elaboração de critérios a par�r dos laboratórios e dos técnicos.
Colocado em votação e aprovado por unanimidade dos membros deste Conselho. O professor Rojas,
solicitou aos membros deste Conselho, votação em separado do item 3. d) a inclusão dos seguintes
requisitos aos candidatos à vaga de professor subs�tuto: Graduação em Engenharia de Minas e
Mestrado em Tecnologia Mineral, salientado que a inclusão dos requisitos visa atender orientação da
PROGEPE. Colocado para apreciação e aprovado por unanimidade dos Conselheiros. 14)
Desenvolvimento dos assuntos incluídos em Pauta.  I - Inclusão de Pauta: I - Aprovação da Ata
012/2021, RO de 15 de dezembro de 2021; II - Pedido de afastamento do professor Felipe Guadagnin -
Processo SEI 23100.001010/2022-53. Afastamento para missão no exterior. O afastamento está sendo
solicitado para o período entre 10/03/2022 e 13/03/2022. Nesse período, não existem compromissos de
ensino de graduação, extensão e pesquisa previstos. As a�vidades de ensino de pós-graduação serão
desenvolvidas durante o afastamento. III – Aprovar “ad referendum”, a banca para o EDITAL Nº. 24, /2022
- Processo Simplificado para professor subs�tuto, na área de conhecimento de mineração.  As inclusões
colocadas em votação em bloco e aprovadas por unanimidade dos membros deste Conselho. Atendendo
solicitação da professora Luciana Arnt Abichequer, apresentado para ciência dos membros do Conselho
de Campus de Caçapava do Sul, alteração do nome do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia
Mineral, para Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mineral, alterando também, a �tulação dos
atuais alunos do programa que serão diplomados "Mestres em Engenharia". Nada mais havendo a tratar
foi encerrada a Reunião e lavrada a presente Ata, que após aprovada vai assinada pelo Professor José
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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 28/03/2022, às 20:47, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as norma�vas
legais aplicáveis.

Assinado eletronicamente por MARIA DENISE RICALDE DE SOUZA, Secretário Execu�vo, em
01/06/2022, às 15:36, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as norma�vas legais
aplicáveis.
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