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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 002/2022

Aos vinte e três dias do mês de março 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 Jiménez 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; Paulo
Henrique dos Santos Sartori, Coordenador da Comissão Local de Extensão; Luciana Arnt Abichequer,
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Engenharia 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; Cris�ane Heredia Gomes, Coordenadora do Curso de Geologia;
Marcus Vinicius Aparecido Gomes de Lima, Coordenador do Curso de Geo�sica; Diogo Peixoto Córdova,
Coordenador 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 Marcos Vinícius Souza Freire,
representante discente. O professor José Waldomiro Jiménez Rojas deu início à reunião apresentando
as  1. Inclusões em pauta: i - Minuta do Calendário de reuniões do Conselho de Campus Caçapava do Sul
e ii – Compras, solicitado pela professora Luciana Arnt Abichequer, tendo como sugestão do Presidente
do Conselho o debate deste assunto no item 5 - Matriz Orçamentária do Campus Caçapava, que tratará
deste tema. Colocados para apreciação os itens de inclusão de pauta, salientando que o item ii - compras,
será deba�do no item referente à Matriz Orçamentária do Campus, desta pauta as inclusões foram
aprovadas por unanimidade dos membros deste Conselho.  2. Informes - i - Obras no Campus - Previsão
de conclusão das obras no Campus em até 15 (quinze) dias, conforme informações da Empreiteira e da
Proplan. A sala da Empresa Jr e da Daiinter, LIFE, LASG, a divisão do almoxarifado em duas salas,
instalação da coifa, calçada, instalação das capelas no LATRAM, as salas do LATRAM e o Laboratório de
Mapeamento Geológico, dentre outros itens que estão sendo executados, e já se prevê a ocupação
dessas salas no próximo semestre; ii – Ingresso – Uma reunião com os Coordenadores de Cursos será
realizada com obje�vo de debater sobre a baixa procura pelos cursos no Campus Caçapava do Sul, bem
como em toda a Universidade e esse é um momento em que precisamos de espírito cole�vo e de muito
compromisso para revertermos essa situação, trabalhando estrategicamente; III - Acolhida – É
imprescindível que os Coordenadores ou seus subs�tutos estejam atentos à agenda da “Acolhida”, dos
nossos discentes e Servidores; iv - Restaurante Universitário - RU – Após 10 (dez) dias da reabertura do
RU, foram servidas aproximadamente 900 (novecentas) refeições, média de 100 (cem) refeições diárias, o
que muito beneficia a comunidade acadêmica; v - Curso de Engenharia de Minas – Aprovado pela
Comissão Nacional de Educação, será enviado ao MEC, onde, estamos ar�culando em conjunto com a
Reitoria, a apreciação do Ministério da Educação, no sen�do de que seja aberto Processo Sele�vo
Complementar, ainda no mês de abril vindouro, para ingresso no Curso. Vi - Retorno presencial – O
Campus já está com a�vidades presenciais, sejam elas em laboratórios, aulas presenciais ou questões
administra�vas. O engajamento e compromisso de todos é indispensável, para que sejam superadas as
dificuldades e voltarmos à normalidade das a�vidades presenciais na Universidade.  3. Aprovação da Ata
001/2022, RO do Conselho de Campus – A professora Jaqueline Pinto Vargas, solicitou correção no texto
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da referida Ata, item 2.a, no que diz respeito à instalação de capelas no LATRAN e, comentou sobre o
cuidado com o vocabulário u�lizado na redação das Atas, não u�lizando-se de expressões
inconvenientes. A seguir o professor Leugim Corteze Romio ra�ficou as palavras da professora Jaqueline e
solicitou a correção do seu nome no item 2.f, do referido documento. Colocada para apreciação,
respeitando as considerações feitas pelos Conselheiros, a Ata foi aprovada pelos membros deste
Conselho, com 3 (três) abstenções, dos Conselheiros: Evelton Ferreira Machado, Diogo Peixoto Córdova e
Carolina Ferreira de Matos Jauris  4. Aprovações “ad referendum” – 4.1 - Prorrogação afastamento -
Licença para Tratar de Interesses Par�culares (LTIP) da servidora Lucilene Dornelles Mello - Processo SEI
23100.021827/2019-42 (Documento SEI 06959450; 4.2 - Afastamento para capacitação da servidora
Zilamar Teixeira de Carvalho Ferreira - Processo SEI 23100.01630/2021-27. Colocados para votação em
bloco os itens 4.1 e 4.2, foram aprovados por unanimidade dos membros deste Conselho. 5.Matriz
Orçamentária Campus Caçapava do Sul – A apresentação realizada pelo coordenador administra�vo
Evelton Machado Ferreira, salienta que em reunião com a Proplan, ficou definido que a Gestão Superior
des�nou para a matriz dos campi o valor de R$ 1.600.000,00 (hum milhão e seiscentos mil reais) e, a
par�r disso, ao Campus Caçapava do Sul, foi des�nado o montante de R$ 86.288,45 (oitenta e seis mil,
duzentos e oitenta e oito reais e quarenta e cinco centavos), para o ano de 2022, valor em torno de 12 %
(doze) menor  que o orçamento do ano de 2021. Esse montante será liberado em três parcelas sendo: A
primeira no valor de R$ 25.886,53 (vinte e cinco mil, oitocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e três
centavos), liberados no dia do hoje, 23.03.2022; a segunda no valor de R$ 34.515,38 (trinta e quatro mil,
quinhentos e quinze reais e trinta e oito centavos) com liberação para 23.05.2022 e a terceira e úl�ma
parcela no valor de R$ 25.886,53 (vinte e cinco mil, oitocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e três
centavos) com liberação prevista para 22.08.2022, sendo obrigatória a execução orçamentária total da
parcela anterior, para a disponibilização da parcela subsequente. O valor do orçamento, inicialmente,
seria de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), sendo incluído neste montante, o valor de combus�veis
e manutenção, na matriz orçamentária dos Campi, inviabilizando as saídas de campo para alguns campi,
entre eles o de Caçapava do Sul. Atendendo solicitação das direções dos campi, a par�r de sugestão feita
pelo professor Rojas, R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), foram re�rados da matriz do custeio,
valorizando a questão do ensino na criação dessa matriz. A matriz inicial, des�naria em torno de R$
35.000,00 (trinta e cinco mil reais) para Caçapava para combus�vel e manutenção para todo o ano de
2022, o que inviabilizaria as saídas de campo. Em vista disso, está sendo criado um grupo para pensar
essa matriz, levando em consideração os PPC’s dos cursos e a questão do ensino, ou seja, ter a definição
de acordo com a necessidade real para essas saídas de campo. Momentaneamente essa matriz de
custeio está centralizada na Reitoria para pagamento de notas. A Gestão Superior acolheu a ideia
colocada pelo Professor Rojas, matriz centralizada na Reitoria, solicitando empenho à Proad. Parte do
valor rela�vo à primeira parcela foi assim u�lizado: R$ 7.000,00 (sete mil reais) para pagamento de
diárias; R$ 6.000,00 (seis mil reais), suprimentos de fundos para retorno presencial; R$ 207,34 (duzentos
e sete reais e trinta e quatro centavos), aferição de tacógrafo e R$ 1.231,00 (hum mil, duzentos e trinta e
um reais) para pagamento de alvará de funcionamento. Com o valor liberado na primeira parcela, vamos
trabalhar na planilha de apresentação das demandas de compras, preenchida pelos servidores, conforme
solicitação do professor Rojas e chamar os coordenadores de cursos para fazermos uma primeira divisão
dos valores, re�rando as necessidades do campus de almoxarifado, que são comuns a todos e fazer a
divisão do restante da verba entre os cursos. Todas as demandas foram lançadas  no Plano Geral de
Contratações - PGC, do governo federal, e a par�r de agora, iniciaremos os pedidos de compras das
demandas solicitadas pelos professores e TAEs e o restante será distribuído entre os cursos. Cabe
salientar que os valores não são grandes e o montante é influenciado pelo número de alunos do campus.
Em breve serão enviadas orientações aos professores e TAEs que demandam na planilha. A seguir, o
professor Rojas passou a palavra à professora Luciana Arnt Abichequer que manifestou sua preocupação
de que com a previsão de lançamento de Editais de apoio aos programas de pós-graduação nos quais o
Campus sistema�camente é contemplado, sendo o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor
significa�vo ao custeio do Campus e reitera, que há alguns anos, trás a necessidade de termos Pregões
próprios e pergunta, se encaminhar um pedido de compra agora, ainda teremos uma Ata e um Pregão
válido no final do ano? Com a organização do Simpósio, necessitamos ter um Pregão válido, para
publicação dos trabalhos apresentados. O Evelton responde que “Sim”, que esse é o procedimento. Tudo
o que foi demandado dentro da planilha de compras, será lançado normalmente como pedido de
compras, de acordo com o calendário de compras, que define 30/05/2022 para pedidos de consumo e
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30/07/2022 pedidos de equipamentos para haja tempo hábil de termos nossas Atas até final do ano. O
professor Rojas informa que, com a liberação do orçamento, as bolsas deverão ser liberadas, salientando
que o nosso Campus foi um dos primeiros contemplados, devido ao preenchimento de uma planilha do
planejamento para 2022, criada este ano, e respondida de imediato, por já termos feito esse
planejamento. A professora Luciana ques�ona sobre a formação de um grupo, que já passou pelas
comissões de cursos e definidos os representantes, com o obje�vo de entender o fluxo do processo de
compras e gostaria de chamar a atenção para que os professores tenham um espaço para iden�ficar esse
processo. Para tanto, o presidente do Conselho informou que convocará uma reunião obje�vando
esclarecimentos sobre a formação do grupo. O professor Leugim Corteze Romio indagou a possibilidade
de aquisição de ebook sem passar pelo processo de formulário, por se tratar de verba própria e lhe foi
respondido que a aquisição deve ser através de formulário, portanto, se for necessário pode ser realizada
através de Licitação Emergencial. O item Matriz Orçamentária do Campus não será apreciado por esse
Conselho, por ser informa�vo e que desencadeia uma série de reuniões que o Campus deverá realizar.  6.
Relatório de Gestão 2021 e Plano de Ações 2022 - Campus Caçapava do Sul - Apresentado o Relatório de
Gestão, elaborado com base no Plano de Gestão apresentado quando do pleito eleitoral, no sen�do de
alcançar metas, as quais, umas foram cumpridas, outras parcialmente e algumas não foram a�ngidas,
mas o professor Rojas ressaltou que envidaram esforços para o êxito dessas ações. O professor Ítalo
Gonçalves Gomes solicitou a inclusão do Núcleo de Inteligência de Dados Acadêmicos - NIDA, na Tabela
02: ação estratégica e acompanhamento das ações - Ensino, do item 3.2.2 - Ensino, do Relatório de
Gestão. Colocado para apreciação e aprovado por unanimidade dos membros deste Conselho.  7.
Apreciação do novo Projeto Pedagógico de Curso - PPC da Geo�sica (Fluxo II) - O professor Marcus
Vinicius Aparecido Gomes de Lima, Coordenador do Curso de Geo�sica, apresentou o texto do novo PPC
da Geo�sica, salientando que as principais diferenças entre a matriz curricular do PPC vigente com carga
horária total - CHT de 2730 (duas mil, setecentas e trinta horas) horas, com a proposta de reformulação
aprovada pela Comissão de Curso em 2018 - CHT de 3045 (três mil e quarenta e cinco) horas e a proposta
atual com CHT de 3200 (três mil e duzentas) horas. Foi destacado que o PPC a ser analisado trata-se do
PPC de 2018 com alterações pontuais, restringindo-se basicamente à curricularização da extensão e a
inserção de A�vidades Curriculares de Extensão (ACE) e de três alterações em componentes curriculares
específicas da área de Geo�sica: Inclusão de "Introdução à Sismologia" (60h), "Integração de Dados
Geo�sicos" (60h) e a readequação de 'Métodos Eletromagné�cos' (90h) em "Métodos Eletromagné�cos
I" (60h) e "Métodos Eletromagné�cos II" (60h), man�da a oferta de quarenta vagas. Salienta-se que as
alterações mencionadas estão alinhadas ao Plano de Desenvolvimento Ins�tucional (PDI) vigente (2019-
2023). Os três primeiros semestres serão iguais ao dos cursos de Geologia e Engenharia de Minas e as
demais disciplinas do ciclo profissionalizante da Geo�sica não sofreram grandes alterações e a carga
horária da nova matriz curricular, 3200 (três mil e duzentas) horas, a�ngiu o limite máximo possível para
o curso com duração de 4 (quatro) anos. Colocado em votação o texto do novo PPC da Geo�sica, foi
aprovado pelos membros deste Conselho, com abstenção do Conselheiro Marcos Vinícius de Souza
Freire.   8. Inclusão de ACG’s de Extensão do Curso de Engenharia de Minas - Atendendo solicitação da
PROGRAD de que o curso observe um número mínimo de 15 (quinze) horas de a�vidades de extensão no
seu PPC. Colocado para apreciação e aprovado por unanimidade dos Conselheiros.  9. PPC Licenciatura
(Fluxo III, mais Etapa I do Fluxo IV) - A professora Sandra Hunsche, apresentou o Projeto Pedagógico do
Curso de Licenciaturas Associadas à Área Básica de Ingresso em Ciências da Natureza e Matemá�ca,
elaborado a par�r da revisão da proposta do PPC anterior, para o mesmo curso de ABI, aprovado pelo
Conselho Universitário (CONSUNI), reunião nº 79, de 26 de outubro de 2017, considerando as
atualizações para os cursos de Licenciatura conforme a Resolução CNE/CP 02/2019. Assim também
atendendo à necessidade da diplomação correta dos egressos, conforme seu percurso forma�vo. E por
fim, atendendo a necessidade de inserção da extensão no curso. O presente PPC estabelece a entrada
dos ingressantes em uma Área Básica de Ingresso (ABI), durante os três primeiros semestres, e, para os
semestres seguintes, o prosseguimento dos estudos pelos acadêmicos em um dos quatro cursos de
licenciatura: Ciências Naturais – Licenciatura; Física - Licenciatura; Matemá�ca - Licenciatura; Química –
Licenciatura. Nesta proposta de PPC, que subs�tui o atual Projeto Pedagógico do Curso de Ciências
Exatas, conserva a integridade do Curso, reconhecido na Ins�tuição, porém os quatro cursos de
licenciatura são organizados em um único PPC denominado Projeto Pedagógico do Curso de Licenciaturas
Associadas à Área Básica de Ingresso em Ciências da Natureza e Matemá�ca. Atualmente, apesar de
contemplar as diretrizes curriculares para cada percurso forma�vo no Curso de Ciências Exatas os
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egressos são diplomados em Ciências Exatas – Licenciatura (com ênfase no verso do diploma para uma
das áreas: Ciências Naturais, Física, Matemá�ca e Física), o que não atende às demandas do mercado de
trabalho. Com essa proposta de reformulação do Curso, pretende-se garan�r as �tulações em Física –
Licenciatura, Matemá�ca – Licenciatura, Química – Licenciatura e Ciências Naturais – Licenciatura, pois
atende a Resolução CNE/CP 02/2019, que trata da Base Nacional Comum para Formação de Professores
da Educação Básica, e também, a curricularização da extensão. O PPC possui uma carga horária total de
5940 (cinco mil, novecentas e quarenta) horas em componentes obrigatórias previstas para as quatro
formações. Cada formação específica nas áreas possui 3360 horas totais, sendo: 50 (cinquenta) horas,
por curso associado em ACG; 85 (oitenta e cinco) horas, por curso associado no Programa Unipampa
Cidadã e 330 (trezentas e trinta) horas em ACCG (as quais não contabiliza para integralização curricular).
A professora Sandra enfa�zou que a proposta é vantajosa, pois propõe uma redução para 5940 horas, da
carga horária de 6615 horas aprovadas para o Curso de Ciências Exatas. A integralização curricular está
prevista para 9 (nove) semestres, sendo os três primeiros em ABI, a par�r do quarto semestre, o aluno,
via formulário, faz a migração para um dos cursos associados. Por fim, a professora explicou que, por
orientação da Prograd, com parecer da Comissão Superior de Ensino, essa proposta de PPC deverá ser
apreciada no Conselho de Campus via Fluxo III, pois o PPC foi aprovado em 2017, porém não está em
vigência. Além disso, deve tramitar juntamente com anexo da Etapa I - Formulário de curso novo, do
Fluxo IV, pois subs�tuirá o atual Curso de Ciências Exatas- Licenciatura. O professor Leugim Corteze Romio
retomou a proposição feita na reunião da Comissão Local de Ensino - CLE, que consiste na alteração na
nomenclatura do curso, iniciando por “ABI”, para maior visualização no SISU, uma vez que a opção de
cursos, no momento da inscrição para a seleção, se apresenta em ordem alfabé�ca. E também ressaltou
que a proposta não acarretará a necessidade de novos técnicos, nem de infraestrutura, nem de novos
docentes. Colocado para apreciação o PPC de Licenciaturas Associadas à ABI em Ciências da Natureza e
Matemá�ca, foi aprovado por 16 (dezesseis) votos favoráveis pelos membros deste Conselho e 2 (duas)
abstenções, dos conselheiros: Carolina Ferreira de Matos Jauris e Ítalo Gomes Gonçalves   10. Grade de
horários dos cursos de graduação semestre 2022/1 - O professor Ezequiel informou que a oferta foi
aprovada em reunião da CLE e os horários já foram lançados pela Secretaria Acadêmica. Alguns conflitos
em relação a salas de aulas que surgiram foram logo solucionados e, que se refere aos horários, as
disciplinas “Engenharia Ambiental" e “Geologia Geral”, foram transferidas de quinta-feira, no turno da
manhã, para sexta-feira no mesmo turno e em "Química Geral” houve correção pois estava com um
crédito a mais. As grades de horários serão enviadas para cada coordenador de curso, separadamente. 
 11. Projetos de Pesquisa para apreciação: 11.1 - "Variações geomagné�cas no sul do Brasil durante os
úl�mos 100 mil anos" – coordenado pelo professor Everton Frigo; 11.2 - "Modelagem Geológica e
Planejamento de Lavra Guiados por Geo�sica e Aerofotogrametria Digital” - coordenado pelo professor
Ítalo Gomes Gonçalves e 11.3 - "Uso de mesa concentradora visando à valorização de areias recicladas" –
coordenação do Professor Regis Paranhos. Colocados para votação em bloco, os projetos foram
aprovados por unanimidade deste Conselho.   12. Aprovação dos relatórios finais: 12.1"Mapeamento
geológico/estrutural dos diques riolí�cos da margem do Platô da Ramada, RS” - coordenado pelo
Professor Vinícius Ma�é e 12.2 - "Levantamento e análise de estabilidade de estruturas geotécnicas na
região do pampa gaúcho” - coordenado pelo Professor Diogo Peixoto Córdova. Colocados para votação
em bloco, os relatórios foram aprovados por este Conselho, com abstenção do Conselheiro Diogo Peixoto
Córdova.  13. Parecer do Projeto – “Parcerias universidade-empresa em mineração: caminhos para o
futuro”, coordenado pelo professor Ítalo Gomes Gonçalves. Colocado para apreciação, o projeto foi
aprovado por este Conselho, com abstenção do Conselheiro Herval de Souza Vieira Junior.   14.
Desenvolvimento dos assuntos incluídos em Pauta:  - Calendário de reuniões do Conselho de Campus
de Caçapava do sul - A par�r de Calendário Acadêmico foi criado o calendário de reuniões para o ano de
2022, respeitando o que historicamente já vinha sendo realizado, tendo sempre a terceira semana de
cada mês, para as reuniões do Conselho, com exceção do mês de abril, devido às férias. Colocado para
apreciação, o Calendário foi 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 Jiménez 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. 
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José Waldomiro Jiménez 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 28/04/2022, às 10:50, 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.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0794908 e
o código CRC 6B8C35F0.
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